


 اور ها نا رز 8
 ریش ۳ هامنیس ناگ نسب وننیجن
 و

 هلفک فرطن ]و فرطتبا نامزام ناب مجار یعاو فالخ و نوک
 ردارووخمفانم هک یاهدع

 برید هک ی لاهداوسی «هنتسبمرطخ

 دوشم

 هب دبد دنهاوخ اوسرآد دوخ دوز
 فرح ناثیدن ادب و نیضرمع افت
 نسحاب یاهدعیاررب هک هنن زیم یئاه
 و دنکبم یتامهافتءوس دیلوت تین
 را رقنایچیغس نیافصرد !داهن ۲
 اهن آر ظن زاپظا هحتت ردو دهدیع
 دنکیمیفنمامنمجن اهب تبت مهار
 هک می داد ثداع رتنک ۰ هتافساتم
 ان و ميناوخ ار فلتع» تحایم
 دشابت امصتشزا ننس هک یلاجت آ
 كي , میرادن یداک بلاطم نیاپ
 ینفدنمراک ای نکیزاب ابهدننک هیهن
 ه مجاد هملک ود رکا ام ینامتیس
 دشاب هدش هتشون یزیچ وا صخش

 تس زک ره یلو دناوغیم اهراب
 هملاطم ؛شراک هبمز رد ادیئاه
 دنکسمت

 دوخ هرامش ود رد هلجمنیا
 ناگهنیوت نمجن اب مجار الستم

 یلابن آ ودومن تحب یرت ات ویمامتیس
 راک و نمجنانپاب ینابسانمب هکاد
 نآهراب رد دنوثبم طوب ره نآ
 كابچیههکنب الثمیل و تخاس نشور
 العف هک تین نمحد اب نایاقآ زا
 اسع :ع اح اجر 7 اهداوس و نیضرفم تافیلبت ممما

۸ 

زحرد هملک دم ٩ ؟ هتسآ
 نی رخه بآ 

 یتاههافتعوس دیاوت
 یم

 دوجو هجوتم یمقوم طقفو

 د هریدم تشیه مان کدناهدش
 هن |هدینش

 ینحب رگید رابکی تسا مزول

 زیچ 3 یوم یه نت آل ددومنیارد
 داعتا و یگنهآمه داجیا ی

 یلامنیسیمقا و ناگد نسب وت
 هدعآ دوجوب تاعوبطم یرتآت 9

 تسا
 ناگ نسب ون دهاوعیمنجن | نیا

 درک مه رودب ادفلتعم یاههقلس فالخااپ یرت اتو ی البس فلتخم

 را رقلدابم ورومه اییص طیحم كي رد ار اهن [دیاقعو راکفا « دروآ
 اد اهنآتامولعم یلک عطس ۰ دهد
 تلاطم و ناو ام تاعوبطمرد هک ار یتالذتبم هرخالاب و دربالاب
 سس زا هدشجیا رد یرت ان و یئامبس

 درب

 یئامنیسناک دنسی ون زا یاهدع
 نآ یاههب اب ودن دادلیکشت !ادیسوم تثیه دندمآ درک نمجنا نیا رد
 هنفهنیاردمه یرفندنچ .دنتخیر ار
 مه رگیدرفن دنچ دنتسویپ اسب ریخا
 ششوک دن | هتسوبی ام زونههک دنتسه
 فص نيا ددزیناهنآ هک تشيا ام
 دن وشلخاد

 ینشد یسکابیک اجنیارد
 یارب دهاوخبمن یک ؛درادن یصخش
 هکبی اهن ] همهدنک یل اتسدوخ یرکبد

1 

 ماه ینیچ نتحس ۷ هک ی اهدا و

 دننک
 ناش یک دنسیاو زرد دنهاوغیم
 هکیلاهن ] هیهر دوشلصاح تفرش

 و بلاطم نتشون هب درز الع | لقاد

 1 هیرتأت و یئا هنیسیمقا و تحایم
 نیا دددب اب ودنن اوتیم

 و
 نمجنا

 یلیخدن |هتخات امب رفن ودیکی

 تصرف اصخشنم دن |هتخات مهتهس

 متاوغب الماکار كاطمتا هک 7
 رگید رفت ود یکی .ماهدرکنادیپ
 دن |هدرک توکس

 ناباقآ نیا میتسه رظتن
 نمجنآ همانساسا هنادازآ هعلاطماب

 ژادوخ «نمجن اءاضعاابنتف رک سابتاب
 فرصتم دن وریم العغف هکیهار

 ام

 .دنوش
 نیمپب ابن آ لب اقمرو امتوکس دنوش هجوتء دوخ یاطخب ناشدوخ

 زونه میهاوخبمامتسا هدوب تپج
 دشاب هتشاددوج و اهن آیا رب یتصرف

 رک |همهنیا اب .دنهدهب ور رییفت هک
 همادامه ژاب اهنآ شور: رک

 كنت نخسلاج« هک دن ادب دیایدب اب
 هک دنشاب نئمطم دیاب اهن ۲ .تسین
 و راکب یتح.دن اهدز درشناشدوخب
 دب ایمتسدب هار نی ازا هک ناشدوخ نان
 دن اهدژررض

 نمجنا رکید فده كي اما
 و دوشک رتآتوامنیس یک تفرپ
 ناداوب یراکب ارخزا یربگولج
 یداب ز تحبم طاغددومنیا دد.تسا

 دلج یدررذارگ
 هطوب رم حرضو وایت تبازبلا ابیذ هراس یاهسکه نی رنهبزایکی

 «تساهدش پاچ ۱۱ هحفصدد

 نا ب : ریدم و زایتما هدنراد

 ۱۳۳۵ رهملدا هبنشکی - ۸۰ هدامش- موس لاس

 ۲ و زوم اصبا 7 ۲

 لایر۱+هرامشکت - موسهقبط لعل اهایرهچونم نایایخ : هدادا لحم

 تئیه رظنتحآ

 » نوا
 س

 وب م زا یاهدع دوشیم
 رز تسدد و تسب ر ۳ رگنس نجنا نی رس همش سد رم نآ ونیازا هک تسا ۱۳ رم را نر امداوس ,۱ هک دنب وکیم
 رب رب دم تشبه ءاشعا
 ۱ 99ت راد ناشدصاقم
 1" ۳4 اب ار اهفرح نی 6 ِ ۱ مه 4 تیث

 |گ و وشهداد رک دت راب نیرخآ و زاب نیا دا ک ۱ رب تسا مزال
 وواب كي نب + نقاعتم و دن هد رکن سرو فن ووای كی اد ناگ دن, ون
 ریننی ماکویه .تسیق مهر
 - راکب نیم دصاقمیا رب هک میا هتخاسن
 یسوم تثیه ۱دنم نیا .می رب
 رناهدروآ دوج وب رفت 4 زایک رم

 وونا تسویپ امب هک یناکدنسیون اب
 ةفاوخ امب ًادعب هک یناکدنسیون
 | دارقا اک رتشم همه ؛تسویپ
 رظن و هدبقعو رکف و دنشابیم

 هک تتنیا رطاخب هن مي هد رو

 ؛یعخش یاهرظن زادها وب نیجن
 .دنک تعب اتم

 4هانساسا « ارگ را قرظن اومد تسهاجنی | ردهک هچن ۲
 ۲ 3 عو رخ« فده تههک هچنآ

 اقخد یتعش باسح چیه :تسام
 !اددها ون و هتشادن ها رنآ ۳

 + تسا شو رامی اه رظز

 9 و ۱ تب مع میهارغیم ام
 ۱ هفصرد هبق 2 ۰ می رد داوسپ ها ر كي نبا 1

 تحربربه 

1 

 هر



 لامج هیماسد شکلد
 تحایسیارب شکلد هکیعقوم

 نارب اذاحراخب لبقیدنچ ۱تراجت و

 رظن رد هک دشمیاش درک ترظاسم

 فو رمع هصاق ره لامج هباسو دراو

 هناک رد« یئامن رنهد یا رب ادیرصم
 و هدرک مادختسا یئالط هداوشوک
 دروایب نا رب اب

 شیب یاهعیاشع وضومنبا هتبلا
 نآ یتداجت هدافتسا یارب هک دوب

 دوب مدالیل و دندوب هتخاس رشتنم ار
 تشک زاب زا سپ هک
 هدر وآ یلیلد دوبپم «لاسجهیعاسو

 رشب نآ یا رب

 اد هک دوشیب

 نودپ املسم هک

 دن

 یلفحمرد ن
 و ناهارخاوهو لاوئس باوج دو
 تسا هتفگ لابج هیماس «۱نا رظتتء

 تشاددصق لامچهیماس نوسچ >هک
 اذل دیامن لمع اددوخ تیسیدن ابآ
 «دشن رسیموا ندروآ

 - غوددنیاب نی رفآ اعقاو -

 تیسیدن اپ ]لمع رطاعب - یزادر
 ندب دزالامج هیماسب نادنمقالعمشج
 !دید رک مورحم ناشی ا لاثمیب لامج

 دیدج یامنیس
 ًامتیس هب مد رمنو زفاژ ور هقالع

 هیام رسنابحاصهک تمسا هدید رگ ببس
 یدب دج یاه امنیسنتخاس هن اتخیشوخ

 یاه اینیس - دنی امت مادقا نا رپت رد

 رضاح لاحرد هکیل واهجرد وكر رب
 فرشرد نآ نامتخاس نارسپت رد
 نلومامیس زا دنت رابع تسا مابتا
 امتبس - ناریمش ناب ایخ رد ژور
 ناب ایخ یدمس رتاثت لجمرد یدعس

 اضرهاشرد اژالب امتیس - داب آهاش
 نیشوا هچ وک دد كر زب یامنیسكي و
 یم هتخاس یجنخ یاقآ هلیسوب هک

 یتله و

 د وش
 ان اب دامنیسهک د وشیم هدینشكلب |

 ودیدج یامنیسنامتخاسب مادقا رپن

 داهچ كب د زن هاش ناب ایغدد یللجم

 نامتخاسو تسا هدرسک خا#
 هدید رگ عدرخ زبن نآ رایت

 7)تسا

 ۲« منهچ رد یفیشن بش ِل
 هب طوب رم هتشذگ ربخ بیقغت دد

 دی دجیزادربملیف وب دوتسا نامتخاس
 رظن رد هبف تیم یدهم یانآسیساتلا
 ملیفدنچنامتخاس مایا ژالبق دن داد

 زهجماب ًاربخا هک ویدوتسارد
 هیهت هد دام ماوس نیر

 , دنپ امن
 یدرمدد «دیفسوءایس» ملیف ن

 یاقآ نآ ) ناد رک راک هک ۳ ات

 ووورب نازکنچناع :نزماس
 وشن اد « لامشزا
 دن راد هدپمب ار هدیع

 دانس هک ریکد
 زوریف سیل د یافآ

 ( قو
 دوخ و هتشون

 دوب دنهاوخ نآ ناد رگ داک ناشبا
 هک < منهج دد ینیشت ش >

 مدم نیسح یافآ ارنآ یویدانس
 ۱دنآ ین اد رگ راک وهدومت میظنت
 دراد هدپمب رگاس

 ی

 ناتسلگنا رد یودهم

 لس یکب 2 یافت ابا ریودهم قونروا رگ رد
 دیک امتیم هظحالم

 و یو وب بو وب هج .وج هب
 نسب رت جرخ رب ذا ملیف نيا

 دوب دهاوخ یسداف یاهمایف

 هیبت تسددد یاهملیف هک كلی
 هدفه > ینمی یلالط رصع وب دوتسا

 رتک د یتادرک راکب < مادعاب زور
 «كرم زا سیب یک دن ذ» و یسواک

 ماناب كيدرت .دهاژ ینادرک راکب
 ویدوتسا نیا هدنیآ همان رب ؛ تسا
 . دشاپپم نآ نایحاص یوکتفک دروم
 یاوسلیف ددجم هیهت ددومرد هتبلا
 یتاملاطمودوشیم یتا رک اذمیسداف

 جان یاق

 - ردنب دژد - نآ رهت یاهبش یاه
 لبف اینچ هک هرغ و نشع بورغ
 ارن آ رو درک ترقاسناتسلکن اب
 زا عالطا دارقب كنبا میدرک جد
 ینا ربا هشیپ رنهكب ناولعب و یودهم
 زا یکی و دناهدرک لابقتسا ندنل رد
 هدرک داهتشپ یسیلکن |یاهوب دوئسا

 یسلبف یودپم تک رش اب هک تسا
 یهدومخساپ زا نونک ات . دیامن هیهت

 صنفحه۳ 

 «امتس«رانسو

 اب « همانماظن وب

 تثیه یاضعاو
 دها و باجب نمجت سسومو هریدع

 ملیفسداپ دی دج ناد رت داک
 هدش لصاح عالطا هکب روطت

 یاسایف ووتک
 لابدب

 ینامزرهچونم تس
 «ابجع رنابای» و «شرتلد
 یک دی وتاریخا .هتشذگ یاهتی امن
 ۱و ملیفی راب دی دج ملبف ی اد رک راک و
 ن تسا هتفرک ملف نیا مات ک هدهمب

 زایابتفاو شام مهدبنموندید

 تسا یلمویساسح یاهن اتساد
 زاک هد «ینامژ» مب داودیما )

 (دوشقفوم داوخدب دج
 ید د وشملیف هتفه»
 هاندوب رهش ٩۷ هینشهس زور

 رهط)ادمب من شش تعاس ۱۳۳۵

 لصمدد «یدوروشملیف هتفهد همان رب
 و نارسیا یکتهرف طباود نجنا
 هامررپممود ان ودش حاتتفا یوروش

 همان رب نیارد

 دهاوخهداد شب امن یرتهدب دج ملیف ۷

 و الاجرژ| نیجنا هریدم تایه. دش

 هیارجنا ریدم ۰ نیسلجمناک دنب ابن
 توعد نمجنایاضعا ونادنم رته

 ددنآ یاشابتیارب هک تسا هدرک
 دنناسرمهب دوضحنمجنا لعم

 :سحیييحب
 و امنیس هب نادنمقالع

 ًامتیس ه راتس

 هی رته یاهسکع هبهت یا رب
 هلجم یرسک و دوخ بوبحم ناک

 وب حق مزاول هب امنیس هداتس
 یرهچوتمناب ایخ كرادن !اژ یشورف
 دیئامرف همجا رم

 اییفسم اهن اتس روش نا داتساوع
 دهتبامن هبناکم سوم نیا اپ

۲-۲ 
 ی

 تشاددهاوخ همارا



 ٩ ودنا رب عاتتما

 زسب زع ناکدنناوخ عالطاب هتشذگ

 نادرگ راک

 < ودنارب نول داموزااکب رما دن رته

 < نوتسوه ناجودیسز

 ادخ وملیفرد ات دوب هدومن ثتوعد

 لوالد «دسانشیما رنوسیل ] یاقآ
 دریگب هدپعب | ز

 راگن ربخطسوتهک یربخ قبط
 نولرام: هدش لاسدا اکیرما زا ام
 ملیف نیا دد تک رش زا ودنارب
 صوصختنا رد و هدومن یداددوخ

 نم: هتفگ نینچ دیارج ناراگت ربغب
 یگ دزب ناد رگ راکار«نت-وه ناجو
 متشادن راظتنا چیه دا زا یل ومن ادیم

 باعتت ادا یف رخ زمیوب رانس نینچ
 هکتبا نآ زارتمپم و دشاب هدوبت

 هتف رگ رظن دد لوا لد یارب ارم
 ! دشان

 زین البق «ودنارب نولرامو
 یاهملیف ذا یدایب دو« تک رش زا
 هدومن عاننما فلتخم یاهویدوتسا

 شروش» فورعم ملیفهلبجزا تسا
 دوب دارق هک دشابیم «نیک یتشک رد
 دی امن افیا ار نسناچ ناو» لد

 < نوتسوه > تروصره رد
 باغتن !ار«ماچیمترپ ادو هلصافالب
 «داکادوید > قانتاپ اریوو دوبت

 دادتک رش ملیف نیا دد

 شدرفرپ یاهملیف
 اهیدد ویل اهراب و راک هتشذک هامرد

 ملینهدهکی دولعب ۰ هدوب بوخ یلبخ
 شورفدروک د مادک رهریز فلتخم
 هجیتت ردا دن اهتسکش ۱رهتشذگ هام

 را ودیماهدنب اب یمک ملیفناک دننک هیبت
 شورسف رب ملینهدكنپا ۰ دناهدش

 : هاب

 :تلا رتشاب فا رشاهعماج- ۱

 لوصحم یلک سپ رک - یب زارک تانیب
 ورتم

 : كارتشاب - نم و هاش - ۲
 لوصحم رتیارب لرب د داکادوپد
 سکوق

 . نیچدد یداتشذگ رس ۴

 تاون میک- دواپنورپت : كارتشاب

 می

 كارتشاب - ابهالک وا - ۸ |
 - دآ لوصحم یررکم نودروک - دنوشیم روداه یتشک

 وا - هلو لوصعم ربلدتبت فج : تارتشاپ

 هداتسیا الاب هک یک- ٩ لاسدویت وب
 رب :كا رتشاب - دراد تسود ارم لا رتشاب - كیدیب وم - ۵

 ورم وضع یلوت ۲ رن را و ]وصحمكي یدوکب رگ
 سم ار هلیس ثالیطعت - ۰

 تدنپ دنبا لوصحم
 ناپج هناگتفه باجع- +

 تدش دنا لوصحم رتناموکد ملیث

 ! پیقر نید كا رتشاب - ک رش ۷

 زا سپ وارتهین ابمک هرغالاب لوصحم سیئول یرج و نیترأم

 تقفاوم دش قفوسم دایژ شالت تن وماراب

 ! یادب یادیجی رب ول ولاذیج

 «ادیجب رب ول ول انیجو دن دادعالطا زب زعناک دن اوخ هک رولعن امه

 ملیفیلخاد یاههنعص نوچو دیامنیم عانتما ادج اکیرماب ترفاممزا
 دوش یدادربملیف وید وتسا لحمرد دوب رارق لوبعم نباطم «زابدنب>
 ناگدننک تک رش ذا یکی دوجوزا ملیف هدننک هیهن <« رت-نل ترب د
 و هدروآ رد انیچ تروسب ادیو میرگ اب و دوما هدافتسا۱۹ ه هیئایز
 ! دادرارق هدافتسا دروم

 , دینکیمهظحالم ملیف هیبت ماگنهاد یلدب یانیج قوف روا رگ رد
 یامنیس, دد ملیف هکنیماکنه هتبلا ... تسارتابیزانیج دوخزا هکنپالثم
 هظحالم اریو كيدرن ذا دوش هتشاذگ شیابن شرممب < ژود نلوم >
 . , دومن دیهاوخ

 ۴ هحفص, ۷

 زوج ممسجح

0 
۱ 

 لریافیا یارب ار«كي یدوکی رک
 "ج «هدشباختن نزد ملیف لوا
 رک رشزا « كب» عانتما تلع دیامن
 رووبدزمان هطساوب مليفنیا رد
 ورب لدنمهیا رب «تدا وتسا زیجد»
 1 (تداوئسا زمیج» عاتما تلعو

 سوز هطعسا وب ملیفلوا شقن یافبا
 زا تلعو دوب 4 یلک سی رک >نتفد

 ۱ تسمولعم هک مهیاکسی رگ نتفد
 مزییجو هکیماکذه لبتلاسود

 موز لیکشت اپیرفت < سبرک دو
 رو دوب دارق دن دوبهداد یئامنیس
 باختنا نذ» ملیفدد و رتمیناپمک

 ری «لمیج» دنیامن تک رش «هدش

 رد رک ندیسون یارب اددوخ

 بلد دوب هدرمن هدامآ ملیف

 (نبرگد جاودذا كانفسا «ثداح

 عفزک میت و هدشءامت نا رک شی ارب
 احیتث دد و دنکن تک رش ملیف رد

 شل دنیا ان «كي یروگب رگ

 مصرف زا «كي > هک دن رادهد ةعیاهدع

 داختت !نژوا رب زتسا هد ومن هد افتسا
 هلی آ مسپم تالوصحم زا « هدش

 ر . تفد دهاوخ دامش دوویلاه

 رول » هدهعب زین «یلکس ی رگ»

 هود یکی ات و هدشلوح+ «لاکاب

 هلوخنبب دود یولجملیف رکید
 ۱ از

 !دش هشيپ رنه مهلیچرچ
 +۱ رب اهنپ ودلک و رتیناپمک

 رگ دزب ملیف هیت لوفشم اقب رف ارد
 دشابیم «وئامولام» لی ابقهداب
 ارلام فو رهمیاهدو رت و اهگنج

 1 دررآبمهد رب یو رب ار اه

 ؟یل اگتشپب رنهملیف نیا 3

 رکیمفلارد و و «نسدوهكار»
 اجول لات هنکن , دن راد ثکرش
 ارق قبط و رتمین اهمک نا رب دمهک
 ۹ ۱ قباس ریذوتسهن ابهک

 دوبل دقمنم لیچرچ نوتشب و
 ان

 دش ملیف نسیادد زبنید تسا
 دوش رهاظ شدوخلدرد و دی امن

 چک رشاب و رتمین اپمک

 افیبتزج یرولظنم ملیفنیارد
 دو درادمن يرتهم بلج



 لباق« رد ناتسلگنا زا یرادفرط

 رظن بلج دهاوشیم اهوتاموئامو
 و ۱ دشاب هدومن زین ار «ناتسلگن او

 تشذگ رستسا لی ام و رتم ین ابمک انمض

 ددملیف ترومعب اد لیچ رچنوتسنپ و

 یتارک اذمزینسوسخ نیادد وهدروآ
 قباسریذ و تسغن هژاجا بسک یارب
 تسا نایرجرد ناتسلکنآ

 0 نزگ او د 1 دوگنوگ رابخ
 هک « كوئاز , ف , لیداد»

 یامنیسناک دننک هیهت نب رت راک رب
 تل ود زاامسر شیب یهنچ تساکی رما

 «درک اضاقت یوروش ریهآمج داحتا
 ینف نانک راک و ید یارب هک دوب
 دن وشللاق یتالیهست سک وف وی دوتسا
 هبسو رتلاخ لخادرد دنناوتب اهن"

 تابانچ » ناتساد زا یدادربملیف

 رد یزابملیف یاهراک رب رظان
 خساپ تون ازهب دشابیم روشک نآ

 زا یوروش ریهابچ تل ود هک داد
 و تسا دوذعم یو یاضافت لوبق

 مانب دوخ ملیف نیرخآ دد «ودنارب نولرامو دین ادیم هچن انچ
 ملیفنادرک راک .دداد هدهعرب ادینیاژ كيشقن «تدا هام هناحهوبق»

 اما .دداد تک رش ملیف نیاردزیت «ددوف نلک و دشابیم «ناملین اد»

 سید: لتات مایلیو ودناربچ هرپچ ندادرییغت یارب هک دینادن دیاش

 یو تدوص یود مامت هافود تسدد ناکشیپ رنه میرک و شیادآ شب

 ارد رمنیاهرپچ نادرگ راک هاوغلدب هکدش قفوم هرخالابات درکیمراک

 دزاسهیبش «ینیکاس» مانب هاک ریز بآ و یذوم ینپاژ كي رتک ] راک هپ
 ارنآ هک پچ تمس حرطیود زاو دنارب هرپچ می رگ ددومدد «لتاتو

 راک دن دوب هدروآ دوجوب ناتساد نامرپق تدوص تاصخشم زا ناشاقن 4

 لیلد دینکیمهدهاشم نآ رادناجلدمو حرطنیانیب هک یتهابش .درکیم #
 .دغابیم شیادآ نیصصختم تیلب قو ششوک رب "

 و زیمآ نیو اراضاقت نیا یتح

 ,دن ادیمروشک ودنیب ترودک بجوم
 خساب نیاذا هکنآیب «كون اذ»
 مالعا ددرگ سوبأم هیسور تلود
 اکی رمادوخ ردید وزب هک تساهدرک
 زاغآ ادناتساد نیا زا یدادربملیف

 زین ارتآ لوا شقن و درک دهاوخ
 هک درپسدهاوخ « رتبارب لوبوهب

 < نیل اتساو رتک | راک ند رک مسجمیا رب
 رظنب یلاکی رما شیپ رثه نبب رتهب
 دی ایم

 لوفشمین اپسا ددالعف كوئاژ
 ین اتساد زا « تف ایضو ماثب یملیف هیهت

 .دشاب یم «یوکنیمهتنرا» رثا

 یداددارتآ ریخا ورتموب دوتساو
 تسا هتخاس دقمنم اراهوا نیروماب
 دد اد «نیدناج» لباقم شقنات
 نآ ناد رک راک «ددوف ناجو هک یملیف

 دریکب هدپعب دوب دهاوخ
 ددهک تسا یملیف نیموس نیا

 و < نیدناج >«ددوف ناجونر

 مه رگیدکباپ < اداهوا نیرومو
 اهنآ رگید ملیفود . دننکیم یراک

 ...دوب 4مادآ درموو«دن ا رک ویدو

 یی یخ یی دیجی حس ۱

 « لاکساپ دولک ناژ »

 هداملاقوف تفارظویئابیز

 زا یکی اجنیارد : هتشک وا میرس

 ران ول » یل ایل اتیاریهشژ اسهجم

 دوشیم هدهاشم هکی روطب تسا

 ساب ساب تا یار یخی

 «دب واد » همجم و

 هم هم

 تب وحمثعاب یدهرپچ

 رثآ «دب وادو هیجم اب یورب واصت

 هتف رک دارق هبیاقم دروم «یچنب واد

 تروص یلک حرط و یلصا طوطخ
 دوريمرامشب هنادرم یئابیذزربظم هک یاهیجم ان «لاکساپ دولک ناژو

 ارامرمانیا . دراد لماک تهابش

 رارق نیسحن ددوم اریناوج درم
 ۱ نیقل اغلا

 < اپباقع یاپلاب وریخا ملیف نیا
 دراد مات

 و < نیکموت یرتید» «
 ب زگ رب ذا نتود «نتکنیشاودنو
 ًاریخا دووبلاهنازاگنهآ نی رت

 لاسروین وی ویدوتسا فرط زا
 ملیف یاهكنهآ ادن |هدش مادعتتسا
 میظنت و هیت اد «ش هاک رذگ و
 هکتسانرتسو ملیفكي نیا . دنیامن

 «تداوتسا رمیجو ارن آلوایاهلر
 هدهع رب < یفدوسم یدا » و
 دن راد

 نبآ دد هک «سیت رک ین وتو«

 تک ر شو! تیل اعف لونشم تخسرخا وا
 اردوخ راک تسا ددعتم یاپملیف رد

 لاسروبن وب دوخیلصا وب دوتسا نیب ام
 ۱ >ین اپمک و

 یم هیپت ملیف رتسکنل ترب هبامرسب
 . تسا هدومت میسقت دنک

 یارب < ینوت»ملیف نیرخآ
 دراد مان «یر وک رتسم»لاسدوین وب

 یژابه «ریاهاترامواب نآ ردک
 یاربیو ملیفنیا مامتاذادعب تسا
 هلی رد هلصافالب ویدوتسا نیمه

 .۵هحفص"

 یئاییزداب نیل وایارب هک دنکمداداو
 نسحاو ماكرابت ؛ میئوگب و هداد

 | سس سر

 بوتاب اب یاهمشچ» مانب یکت ر ملیف
 هن داحررپ ین اتساد یارادهک «ونیسام
 دنءاوخ تک رش تسا یتامربف و

 ریخاملیف نیا دد شب زابمه . دومن

 «دنل ودتریلیک > و«نادابا زی دامو
 < ین و و تدمنیا لالغخ رد... دنتسه

 ین ایمک یارب دوخ ملیف نیمودرد
 .تمدها وختک رشرتسکشل - تکه

 ین اپیک نیا یارب وا ملی نیل وا

 هک مودماف نیاو دوب ابدن»

 لوا هشیب رثه « رتسکلل ترب ودوخ

 عوبطم هحباز» دوب دهاوخ نآ
 دداد مات «یژزو رب

 وكي یزوکب رک نیب یراکمه «

 هک نوتسوه ناج دوهشمناد رک راک
 هدشژاغآ «كيد یب وم» ملیفهربتاب

 لب ولمنام رهّزا یرکی درت ادددوب
 هماوا « كيدیب وم» ناتسادهدنسیون

 یات »و ربخا ملیف نیا .تفاب دهاوخ

 یرادربلیق یدوزب و ددادمان «یب

 زاغآ <یتیهاتد ریازج »رد نآ

 .دی ورک د هاوخ



 طب زورما یو
 دش شومآ رت دب و.دش

 زونه.فصولآ.مم تسنا
 زا ارشیوخ رادافو ناهاوخاوه و

 ه» هیلاح (ان ریم) تسا هدادن تسد

 هجوت دروم هکنیاات تشاد لاقتش

 تفرگدارق ولیتنلاو فلدور ربمه

 د یکشیپ رثه ملاعب هلیسوئیدب و
 اب «مادنا فی رظ درمو ملیق تقای

 اس یو ادوا (لداپ مایلی و)
 شیا رب یاهرظتنمیغ ترهش و تخاس
 شرگید تیمها اب داث دوم بیک
 فب رظدرم كنهآ زا دته ترابح

 جاودزا ۰ امیکدن ز یاهل اسنی رتهب

 كان رطخهر ود و زم رقیوب اي ؛ قشعاب
 زایکیباوج دد اربخا (یولاتریم)
 ای۲ دوب هدبسرپ هک ناداگن رخ

 -زاب دوویلاپب هداب ود دب راد لی 2

 4« دینک تکرش اپملیف دد و هتک

 یجایتحا اب العفدووبل اه» تساهتفگ
 دوخیادصورسرپ هدودام ۰ درادن
 تون الاح و مياتخاس یریم او

 سک ودن ولب و مادناشوخ ناکراتب
 هاگن كي ابدنن اوتپ هک تسا یکی داپ

 «.دننک هنا وپ داراهدرم

 و مادنا دیاش ٍ اه ِ

 دشاب هتشادن اد[یول ان ریم) نایت

 -- ی شی ی شش شش شن
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 دم 1 5
 ی 7

۹۷۹ 
  سکچب یل و رسکچیه یدنم رتهرد لو
 راکسوا نشج رد دیسرمت

 دیدن اک اپ نله) ۱۰۳۲ لاس

 تاوغرد هکلب دو داکسا هزیاچ
 نیا هدن رب یژور هکشیآ روصت مه

 دوخ هلیخم رد دوش اهنارک هزیاج خ هلخم رد دوش ۳

 داظتنافالخ رب یاو ! دادین ءار

 دن دادیار (نله)هب اقفتمتاضت همه
 بلاج ملیق ددوایزاب

 شیاتس دروم

 نلدامهانکد
 تف رگ رارق

 دد و تساهلأاس

 «دولک
 هد+ نونکا یو

 ملاعفانک انار
 ی شش تا تک

 یئامت رثه نانچن ۲ و دومت یزاب ار

 ادوا دووبل اهنالالدهک داد حرخ

 هدرو وخد زن دو یذب ل همقل هک

 ؟ رش مان نامه یملیف ددو

 دئنرابع شاهتسجرب یاپملیف

 یناف- یرتسکاخسابلرد یدرم ز

 مناخ - امذا ین

 و زیزع سویاتک وا - تربز رتیف
 ی دشن شومارف راکهاش هرخالاب

 كرامزل داچ) اب نله (انیت راک ان [)

 نونکا و هدرک جاودزا (روترآ

 .دن دا د تا

 اکم - زاک غارچ اب

 ناث نیم نو
6 + + ۳ 

 «ننگنشا وورد ۱۹ ۰ ۰ لاسربثک |مهد
 تیلاعفیگلاس ۸ نسزا ههننای دلوت
 تساهدومن زاغآاددوخ یرتات یاه

 شیامن ابیگلاس ۱۸نسدد (نله)
 ترهش یاهتلب ( زیزع سون ورب)
 تعاپ تیقت وم نیمه ودیس تب وبحم و
 قوقحابادوا (یددورب) هک دیدرک
 دد (ناه) دیامن مادختسا یفازک

 دولک نلدام هانگ شپامن یودورپ

 نی رخ آد شابیم زمیج مانب یرسپ یحاص
 - هد تشگ زاب زا دعب نله هکبملیق

 هدومن تک رشنآ ردد و ویل اهب شاهراب
 لوصحفد دداد مان( ناجنم رسپ)

 ,دشابیب ۱۹ ۵ ۲لاس

 هببشیب - ویکو کیشام
 دوشیم بوسحم نیاذ (یلجن آری)
 (وب داگ ات رک)پیتمه اددااهینپاژو
 رایسب یاهرپچوا. دن |هدرو [ باسحب

 رد 3 دداد نیکمن و ینتشادتسود

 (ورن ومنیلی رم) تسد یسنج هب داج

 (وکیشام) ! تس
 رس درجم و هدرکن جاودژازونه

 نایلاس نونکا شددامو وا .دربیم
 عتاد ین امت داپ] دد هک تی دابتم

 دی امنیم یکدنز < ویک وت > رد
 دراد لاسکی ویس هیلاح (وکیشام)

 هم ی«اکسوا»و تلایا دلوتمو
 1رب واین اپمک رد ادتبایو « دشابیم

 | هتس تب زاار

 یزاب۱۹ ۹ لاسژاو هدوب هصاقر
 تسا هتخادرپ هفلتخم یاپملیف رد

 ود«منپج ُهزاورد» و «نومشارو

 شنطومرد (وکیشام) نادیواجرتا
 ملیف دد دن درکیم بوسحم نیاژ

 افوب نزکی شقن (وکیشام) یل وا
 لدگنس لتاق كيهب اد شرهوش هک

 یمودملیف رد ود ومنیمافب ادهدیمحیج رث
 , دوب رادهدهعا راف واب ٌهق وشعم كي لر

 «منهجٌهزا ورد» ملیف تیقفوم
 یتح دو زین و و ناک یاپهلاویتسفرد

 نشجدد هک ی راغتفا راکسوا
 یمیظع ترهش تف رک قلعت نآب می زوت

 ید
 -هوبن» یلاکیرمآ مایف لبق یدنچ
 نول رام) افتاب اد «تواهام هناخ
 یناپمک دد (ددوننلک) و ( ودنارب
 شیامت و دومن یزاب رب امنی ودلک و رتم

 دومت بسک (وکیشام) یارب

 شیپ زا شیب شت رهشب املسمملیف نیا
 دو زنادهاوخ

 ابیژ زا یکی ناتنیمییو
 ینیاذ ةتسشوک و مشچ» نایود
 س ! دوریمرامش د وویلاه میقع

 یروکی رک لب اقمش ةن یافبا اب (نیع
 «یناوغرا هگلج» بل اجملیف رد (كپ
 ابیزناناوج نیبام یصاخ تیب وبحم
 یو .ددوآ تسدب یئاکب رمآ تسرپ
 یکشیپ رنهسالک وددادلاس ۲ ۱ نونک ۲
 الصاشرداموردپ .تسا هدنارذگن ار»
 یلیخ (نی نب و) ودن |هدوب یا همرب

 دن هدش* ویک وت مزاعهک هدوب كچوک

 ,نوگن اد سالک رد (نیمنید)
 ِ ۲ ی !زدک تیقفوم بارشی وخ تالیصحت
  تلاب 4 هب هکباهقالع و قثشع یا

 دن و زومد نتفرک ارفب هتش
 اب تس اوت هرغالاب تخادرپ 1
 "10۸۳ رتالندد یمکاتبسن قوقح
 . دزادرپ راکب یلادتب اب یانب رلاب وزج
 اد دوویلاه تلاب رد وا ترهش
 اد و تخاس (نی+نی در ٌهچوتم
 را هگلجو ملیف مود لد

 نیمنیو) . دوم الیا

 ۳ ادد راد میس

 1 رک) اب



 نوجد> اد کانائاو ونیک
 یاهدع و دنهانیم نا منوسبلآ
 «نپاژیاهنیسنژ نیل واهدن راد هدیقع
 لاسرد (اوونیک ) . دوشیم بوم

 و دراذگ دوج و ُهصرس یاب ۰

 تك امارد هسردم ردا رد وخ تالیصحت

 رگارف 5 اسداورپش

 اددوخ یئامنیس یاه

 م هبلاح و درک ژاغ]۱۹ ۲ لاس

 رش یلباژ هفلتخم یاپملیف رد

 یملیف دد ًاریخا ( اوونیک) دنکیم
 هی مودم
 ۱ . تسا هدش رادهدهع ار

 هدن رب ناک یلللانی لاویتت رد
 ماقمب اد (اوونیک) و دید رگ هرباج

 یانتیس ةزاتس نی رد افعرد
 تساهدبناسر

 ناگ راتس : متفه تمسق

 نامسآ رد یکی زکم
 دوویلاه

 یاهملیف «ریخالاسکی یطرد

 یاهامنیسرد كي زکم روشک زا یفلتخم
 و دش هدداذگ شی امن ضررممب نارپت
 رد ینامزهک روشکتیا یامنیس تملط
 یاهژادنا ات دوب مانمک ام نطو
 ملیف هسشی امن هددوآ تسدب ترپش
 و وکسب زکم هراباک هدشنب رفن ٌةلحم
 تروصب اركي زکمروشک هدش هدنار

 امب ملیف ؛دننک هیهت كرزب دوشک كي
 دوم

 یهجوت بلاج راث ] زاهتشذگ ی

 دورگیم هیت زکمرد هلاس رههک
 ناب اپجب رین یبیرفلد ناکداتس
 ناک راتسنب اذایاهدع.دوشیم هضرع

 بک یسالملانیب ماقم هژورما

 سرولد

 ناکراتس نیرتذانط و نیرتابیز

 هیلاحنکیل ودم ًایمباسعب یکی زکم
 سدول د تسا هدادتسد زار بقل نیا

 یقالدخا مارد ملیفرد لبتیدنچار
 كي زکم لوصحم « هدش هدنار >

 را ملیف نیا. دیدوبن هدهاشم

 بوسحمیویئامنیسرتا نی رثک رزب

 نب رت تیمها اب دیدرتیی دوشن
 هد ومن یژاب كي زکمرد هکتسا یملیف

 تسوکا موسرد (سدول د). تسا

 ی وگنادود و رد ۱۹۰۵ لاس

 نآ ددددوشکن اهجب مشچ وکی زکم

 -ان وساسرولد اتیلول) ادوا ابتقو
 ارصق رادتب |یو.دن دیمان یم (الوس

 تخومآتیقن وماب هطوب رم سالک رد
 ( ویداک نیددا ) ۱۹۲۵ لاس رد
 دش رضاح ودب دا روا یمات نا د رک راک

 كي زکمیوی دوتسا هدیفا زک قوقحاب
 -شوخاب (سروا د)دپ امن شما دضتسا

 یرنه یاهتیلاعف و تفریذپ یتقو
 دومن زاغآ ارشب وخ

 و ریظن مک دان نای زا

 نیش رجاپم ناوتیم یو ةتسجرب
 ترفا-هس رلحوچیهت سیلی نی
 ماناد دارف وای دام رپ وصت -كانسرت

 یزاب ابسرولد ریخآ ملیفدد .درب

 وب راد

 .داتس - وداروج یتیک
 یامنیس دنمرته یورهم و هدنبب رف

 تیقف وءنب رتک دزب هب نونکا كي زکم

 هکنداژاهتشذگ قو . تساهدیسد اه

 دب ایثیمتک رش فلتخم یاپلیف رد

 کی هیلاح

 وب زب ولت
 (انیتسی رکاب طام)اهتقون 7 هک (یتیک)

 دوخ تیلوفط نارود دشیم هدیمان

 دومن یرهایئ ایسا ردار

 واروپشم هشیب رثه (نب دناج)
 ملیف مدد شقن یافبا یارب اد

 ربا رد . دب زک رب «مناخ وژاب واک و

 ترباد) هکنشا دوج واب ملیف

 ر میم یاهشقن (دل ورتربلیک و
 تیقف وم ( یتیک ) كل | ذعمدنتشا دهدپعب
 ملیف تیقفوم .دروآ تسدب یمیظع
 دی درک تعاب «مناغو زاب واکد
 نرتسومآ رد ملیف زا یشقت (نامنی ذدرف)

 لوعم یوباد< ژورمین یارجام»
 , دی امت

 ( زی وسل و روتکب و)اب (یتیک)
 .تسا هتف رک قالط وءد رک جا ودزا

 مانب ای زكدوک و دجا ودزانیا هرمت دوویل اهرد یصاخترهش دوخ دن ریک

 یوباکتب نالالد ودروآ تسدب

 رب ز اركي زکم طاقن بلفایونتفاب
 شل رثمددسرول دیل و دن د داذگ یاب

 دوبا لبام الصا ودرکیم تحا رتسا

 عرب, شطورب درام

 . دنشابیم (اددناس -روتکی و)یاه

 سک ون یناپیک ٩۵۵ لاس رد

 اتدوبت دقمنمیداد دارف (یتیک )اب
 هب موسوم دوخ هدنپ ۲ ملیفود رد
 «ناک دنهدهقباسم و هتسکش ءزین»
 یشابک نض دد . دیابنافیا یلد

 هرخالاب ودوب یشورقن
 دید رب ؟ مادتتسا 4
 هدومن ژادناسبءا

 هر تف رک خب دو

 - سالک ود ) قافتا 1
 دزک تک رشعوچ قک  ملیف رد( رسکنب رف ۳ ت 9

 ترهش«نک قطن ووبخرب ملیفاب و

 دوم بک یتاپچ

 ملیف دد یزاب زایب
 یدقشع رب وک یرا

( 

 شاد اهتدم یو تفرک لدب ار ۰ ِ ۳  ۹

 2 ازت روج و قلخوبتم ربوک
 هک ۱۹۳۲ لا

 یارس ددوخ تکش یو قشعزا
 ۲۸ هحفصرد هبق

 دارو يک



 نویپماچروتک
 و هشیب ره (نوییاچ

 لاکیزوم یاهملبف فورمم ساقر
 نوتک هک مع سم

 نون
 روا ]

 یخی زأت ملبف رد دیناوتیع
 یس دینک هظحالم « رتی و2هق وشعمو

 عیدات رد یی لبق لاس داپچ و

 مشچ <آونج> رسنمش زود
 كچرک یلجخ روتک . دوش نابوج
 بوصب دوخ نیدلار افتاب هک دوب

 | رفب یواجت "۲ رد دشراسه رو وولاع
 تایوا و تخادرپ سرود یفرک

 صف دنپ رم فرص ۱شب وخ تفآ رم

 هب هک یشکت یلوط دومنیم زاوآ و
 طاقت لا یقش نتفای  یوباکت

 «رخالاب ات دراذگ یاب رب زا رد وویل اه
 داشانعزا یکی دد یمهم اتن لفش

 «سلجن ]سول ورد تلاب یاههن اخ
 هناخاشاست وسالک نیا دروآ تسب
 دشیهزادا( رچلب تندا)رظت ریز
 رداتلنغ روثک هک درب ناکمنیه رد

 عجدزنوییماپجرام اب اهپهزا یکی
 جدامدشانشآدوخ فورمم راکهو
 و درب هاغادانع نیا هدر د
 وا دوب هدماین شدپ دوگ زا نوچ
 یداک هشیپ رتهكب ناونسب شرتیاو
 نگبل و تخاسیف رعع دادعتسا ابو

 اهن آژامادکچیه مفب یتانشآ نیا
 مودكنجزاغآ شحس ۱ریزدشن مامت

 چدام هناغاشامت زا دونک یناپج
 تب زه «یدددربو هب وهدادافعتسآ

 یارب دوثک یودورب رد . دوم

 هآوشزرااب سی دد هبترم نیلوا
 و دادناشن یدایذ یدنمرثه درک
 درک .تفایرد یک دزپهزیاج

 مزاع رونک ۱۹۵5 لاس ٍدد
 ملبفلوا شه و دب درک امتیستختپ اپ
 (دن رفیماه ربا هکیتت واتوهچ وتبلاچ

 فالخ رب نکیلو تفرگ هدههرب ۱۵

 ینییوبحمد ترهشهن وگچیه داظتت]
 اریلجن ]سرلءهارو دوواین تسدپ
 چدام اب وا هکنهرابنیا .تهررگ نت

 هچن [ زا شی دون سح دیدرگ رب دد
 هدش دنمقالم یو ه دنک روصت هک
 لاس دد اهن[ عاددزا نشچ:تسا

 تافپ رشناب سلجت ۲ ول دد ۷
 لیکشت اه اب هنفرگ تدوصيماخ
 اب ردیزاپ و هداد یفدرحس جو

 دیشب ان دیتخادرپ یهددرپ تاشپ

 دادمتسا و رثه «هف وکشتقوو همان
 و داد ناثن هماعب اد اهتآ یتاذ

 «لصحم هدازهاث > سیپ تبقفوم
 ار ودن ۲ دووبلاه هک دی درگ تعاب

 قافتاب روتک . دناوخارفدوخ دزن
 شیوخ ینتشادتسود راعمه ورسمه
 تک رش< یقیسومیاق [ >ملیف رد جرام
 یورب ۱۹۵ ۰ لاسرد ملیفنیاودومن
 زا یرمظن مکلابقتسااب و دمآ هدر

 چدامدب د رک هچاومنایچاش امت فرط

 پولک ونوپ زب ولت دد امنیسرب ه والع
 تیم دارگ رب یتاشی امن هل ابش یاه
 شضومارفسیپ ددچداماپ اریخا دب امن
 شق «بشما یا رب رفن هسو ین دشن
 میظعیترهشو هدومن افپا اد تن
 هقوشم» مایف درثک تساهدرک بک
 ناپ اپ ۱۹۵ هلاسرد اد «رتپ وز
 دد یزاپ زا لبنلاگیو دیاسر
 -امشیسو لاکیزوم ملیفرد رثا نیا
 تک ر ش«شی امن یاب رفن ۳9 پوکس
 . دوب هدون

 هحاقدوهراتس (نویپماچحرام)

 ورتم یئاپمک دادعتسا اب و دنمرثه

 دیناوتیمنونکا هکارریام نی ودلگ
 - د< رتس وژ هقوشمم> ملیف رد

 دیئامن هدهاشمژربلاو ناریا یاه
 داهچ و یس هیل احد ونک )شر اکمه لثم
 ۱٩۲۲ لاسشدلوت خب رات ودرادلاس

 < سلجت ۲ سول دورپشردو

 جدام.تساهداهن دوج و هصرمب یاب

 نئف رگ ۱رفپهک تغادن رشد لاحهم

 زا نوچوتغادرب ست دنونن دزومر
 نباب یاصولادباذ هنالع نا وا نامه
 یاهشیقاوب یددزب تشاد هتشر

 نیتسعن . دب درگ للان یهچوتناپ اش
 فورمم رتکاراک لدم یو هبنرم

 نزیپماچچ دام

 ییقف وءاب یودوررب دد (جدام)

 ۷ ق دید رگ و رب ورد یاهر

 ام یک ری > سیپ هد یشقا یافب]
 ودش كدزب هزیاجدنچ دخاب قفوم

 رس رب سلجت ] سول رسا رسرد شما
 همانشب امن ماعتازادعپ .داتفا اهایز

 یوددرب (جدام) «ادک كب تالیطس
 سول دد هک شردپدرنب وكرث ار
 شک اب تشاد یا ه اغاشامت سلجت 7

 اب اهذود نیمه زا یکی دداقافتا

 وب (دوئک ) زجب یسک هک یکنارج
 یلانشآ نیادعب یتدم ودب درک ورب ور
 هرخالاب و دش لدبمیناذوس قشمب

 ۱ دب درگ یهشنم جا و5 زاب ناش راک

 ردروذگ اب جاودزاژا سب چرام
 دن دوم تمب زهد و وبل اههب ۱۹ ۷ لاس

 ید < یفیسو« یاقآ > ملیف ردو

 دن دا د یلماک ج وز لیکشت و هتف رگ هدهعب
 (درادقلعت وتب مداد هچ رهو ملیف شی امن
 فیدر رد ارروپشم هداتسنت ودنیا

 لاکپ زومیاهملیفنانکی زاب نی رتک درب
 رد يژاب سب نآ زا و دادرارق
 دد تک رش و كرویوت تاشیامت
 دنتخاد رپ نوب زی ولت بلاج یاههمان رب

 یارجام و یکدنز تاشیامت یرس
 یسیب رتدومذم همهزاو ناویلوس
 نرب زی وات دددشاب یم < رهشنان »مانب
 تورف وتخادنا هارب یبیجع یاغوغ

 اهنویپماچ بیصن یدابز تنکمو
 ؟دوع

 قافتاب ۱۹۰۵۳ لاسدد چرام

 ینشک یلاشابت وبلاجملیفدد دونک
 ملیف نیا دد درک تک رش تاشپ امن
 لاکشیپ رنه اهنویپماچ رب هدالع
 لپک هداوهد رن دراک اوا لثمیگ دزب

 نمودن وومن یم ایا یمیمیامل ر
 یرششیپ اللءمک ودن ۲ تیفف ومب  وصو»

 دومن

 دونگ شراکهد چرام ید ورپ

 یسگند مات و لاکب زوخ ملیارداد
 اوسپ رگ نپ راک قافت اب هدنیب رف هاگن
 "د دیهاوخ نا رهن رد ننلکسادر و

 لای ذومملیفددچدام ۱۹۵ ؟لاسرد - «دیفسفرب> هب موسوم (ینسب :تلاد)
 اولگ اب شی اینیارب رفت ۳پوکسامنیس < كي دیک >یارپا دددمب یتدمودوپ
 یفازگ نوفحاپ سلچن [سل تلابا
 ,دشمادختسا

 ۸م هحفص.

 اآ هد رب یورب یهجوت بل اجیاصق د
 دره وتمابنایاش بت لک اظن ار
 دخبشوشم جوز ككپ روثک وجدام.تخاس
 الاح ودن وریم رابشب یددویلاه
 , دن راد ثب وکس دووپل اهرد



[1 

 یلط دد هن افساتم
 ذا فالخ یگدنز

 دادی
 نا هجی نیا
 دیعاوغ هنلاطم ريز رد كنیا ار
 اسفب راعت هک تسین دیم یل ددومرف

 ات هچن [یاوس یموهفم امش یارب
 رظن رد رثهذا نونک

 دشاب هتشاد 1

 رب رددب اهتشاد

 دی ادیم دبالزین ادهتکن نیا
 ميهافمتافل امرو رب رثه كاخرد هک

 طقف !دنهدیم تسدا اردوخ یلصا
 و < هنشد شو هایسبرت »اب و

  ودب زا «بوک تشوگ و

 ظدمم اردونخ یمناد
 یلاطخ رک انیا رب انب . دنشاب هدومن
 دوم رفدیها وخ وفه تفر

 و یرنه میت دد زاغآ یارب
 ءاد نی رتهداس ادشبا شب وخ یبدا
 رب ویسکب دكي زا مپتف رگ شیپ ردار
 حیضوت دمی درک ادب ۲ هک
 كي كيک اب ۱ را آ لب اقع

 مبدناوخ رگید
 قنشم ۸۸5ین از ویا (ثد

 رن و
 رها دوب هنشوا

 ننارز لو ۷ نددوآ
 ترا حو رب ندیشهخب ثاذل یارب
 روظنم هکنیل اه زیچ ند دوآ دوجوب دد

 هتشاددوج و اهن آ هاچبا زا يصاخ

 كب ردثامرلعم ندرب دا .
 اب دامیا یارب ةلبتایتسیم هب

 .< سفشم یاه زب
 زا یه ۷ عبخ 9

 هنم رثهنانسدد زا . دوش

۱ 

 ن ورف یردقهک تس

 دهاوغ دنم رتهارد وخد رف ثب ی

۲ 

 ؟دنتسه اه هعص 4
 ی

  هدزآی

 0 در اف ومتحا

 وعاتجآ نیا ردهملاطم دا
 تسا مع امتچ

 یرنه دوج دز

 4 مضاوتم و ۳

 د ءاحتا زا یوست

 رب ادشاب هدن اسانش ناتسود

 صحتس «دش هنف رب

 ی او 0 و و ی و و و و و و و و و و و و ی و و خ ی یو ی ی ی بو ی ی و ی

 ۳ 2 ۹ ب0 ۳ 6 نه بک رده و تسیچج رنه

1 ۱ 
1 
1 
۳ 

ِ ۱ 
 ِ هب

ِ ۹ 
 1 ؛
1 3 ۹ 

 + یر رج یر یر یو یو رج ی یو و

 قرب رک ته ۸ دنمرتح نشاسانه و یویرنح 0

 رس وخلد رب

 هب هک 19

 -رنپباردوخ و هد ومن

 ناتچ رم
 بجا و یل هتس

 ,٩ . هک یلا ريا فو رمم نآ دنم رثه زا یکپ

 ب۵ هحفص-

 تیقف وم و ترهش هب دن رنه

 دواهحایتحا شب وخ تابح نامزرد
 دم ره لب سس هک تس یوب +

 تسام روشک ناتسود رئهمس رهکنانچ

 درب دنهاوعالعا شرم
 یرت لناحم شلیلجت

 كيچبهیا وداددنهاوخ

 دنم رنه كرم زا سب تالیلحت

 دهاونخن اودارب ویاهدردزا یدرد
 هکبتن و ۶ یتسیاب دنمرته .. درب

 نان شوخ رته
 لقفاحمرو و یرتهتاماقم اب دروخ

 ماقمشز را ؛ دشاب هتشادمار یرنه

 یتف و ودشاب مولعمناکمه رب شب رثه

 هب اروا مدرع دورم هاد ناب ایخ رد

 هصزا رتالاب دنهد ناشن مهب

 لف ,شیوخ رله هلمکی دیاب دلم رنه
 هتخب اما ار شاهدپد ثرسح

 دنک ینالت اد تیمورجم ریع كي و

 ناتسوو رتهیرته لف ام رد هت اتغبشوخ
 و« دتشخب>« یو رب وخ و ندب كزات

 اب هشیه و هتناوارف وز شرخ

 «شخب ماهلا هک دن رضاح لبمتباچ
 هب ووخ دوجو زا دنشاب نادنم رته

 ٩۷ هحنس زر هیق



 هتنکشبق

 لچیم ناویا|-زرشروب لث رک :لوا نانکت زاب
 ناتسلگن (.كنا روت رآ ینایهک لوصحم

 هتکت ود دوشیمهتخاس [ریغا هک یسیلکنایاپملیق یوتحم زد
 :زیلان ۲ هب «اهملیفنیابلاغردهکن ]یکی .دروخیم مشچب هسهزآ رتشب
 اصوصخمتسا هدشهتخاد رب فلتخم یاه رتک اراک وتابح و رلیلحت وهب زجت

 ندومن یا رب یرتشیب و رتهب تصرف ناتسا د نتم رد بل اج هث داح كي ند زا ذک اب

 دی ] یم دوجوب اهرتک راک نی
 یناسئثا تاساسحاوفطا وعاب یرشب صاخهیحور «اپملیف نیارد

 دریگیمرا رقیقطنم وقیقدیسدربدروم شیاپیدب و اه.فعخ ان ایجاد وا
 ودب دج هچ و یمیدق یاپسی ون ناتسادهچ هک تسب ]هقالع رکید «دکت

 رد ناک دوک شقن هب هننکیمهیهت وی دانسمایفیآ رب امیاتس«]هک اهتآهچ

 . دن زاد یک دت ز

 - راک یسررب هک یسیلگنا یاهملیفزا هتسدنب |مامترد ابی رقت

 دن رادیمپم و ساسحیاهشقن زین ناک دوک :تسافلشعمیاه رتک 1

 شزدا وناک دوک شقن هب شیب ومک زبت اهروشک ریاس یاهملیفدد

 یاهل رناک دوک اهمابف نیا رتشی ددیل ودوشیم هجوت عامتجا دداپن ] یعتاو

 یسیلکتا یاهملیف ددهکیتروصرد۰ دن راداریرن وم ربغو كچوک ویعرف

 ملیف یلصامت الوصا ابن آرا یضمب ردودن راد هدپعب یمهمدایس یاملر

 .دن ریگ یمزارق

 نیمهب و دشابیم یونحم ۱رهتکن نیا ودره (هتسکش بلق)ملیف

 . دریگیمرا رقتمها و شزرا وهجوت دروم تهج
 رسیاعدایعونب مادک رههک تسا ینژود هراب رد ملبف ناتساد

 دنیامتیم اد صاخ لفطكب یردامو یتسرپ
 دن زرفودو رهوش دشاب یم لفط یقیقحددام اهن زنیا ذا یکی

 هدادتسد زا یدالک ویدوخ دوشک رد": هتشذگ نینوخ كلنج یطردار

 دادهب وادجوازا یک دوک زا دشابیم لفطنی اهک اد شاهچب نیرخآ و
 هلیسوپ درذکیم كنچ نامذز|لاس نیدنچ هک الاح دن |هداتسرف ماتیالا
 شا هچب هک تساهدیسر ربخداب دوما لیبقنیاب طوب رم یناپچ نامزاس
 هک تسایپیدب ددادزارق یناملآ نزودرمكي یتسربرس تعتو هدنژ

 . دی امنیمار دوخهچب تدوع یاضاقت هنارصم وا

 دنتسهین اب رهمو هفطاع اب رهوشدنز لفط یلعف تسرپ رس اما
 هقالعاب « دوخ درت اهلاسد هداد تاجن ماتیالاراد زا اد لفطنیا هک

 لنطنیاذا فرهوشونزنیآ . دندوبن یدادهاگن رتمابت هچ رهتیحمو

 بوصماهن [یمتاودن زرف كدوک نیاو دن رادن یرگیددالوا ۰ هدناوخ
 تكدوک نیاب هک دوشیم بوصع دا ردامالف هک نز اصوصخم دوشم

 . دداد یددام عیسدد قیع تجمع

 میمهلئسكي یود ملیف هژوس هک دوشیم هظحالم بیترت نیدپ
 فی رظو یعقاد تاساحا وفطاوعاب و دن زیم رود هچوتلب اف الماکو
 , دن وشیم بوسحم لفط نیاردامود تپج رپب هک درادرا ورس نود

 -۱«هحفص-

 ین رامزا و دوخناتساد نتمددآ ر همکحم تا یفرط زا ملی

 هک دسرپیه و دنکیمتومد شجنسو تواضقب ار ملیف جراخ نایچاشاع

 و هدرک یف رعم لفطردام اددوخ دنناوتیم ال اهن ژنیا زا كي مادک

 ؛ دنیابن یتسری رس وا
 رد ؛ دوخ صاخ رتک اراک و هیحور قباطم اهتژنیا ذا كی ره

 دثن زیمتسد یبیجع یراک ادف و تشذگ هب یئاهن هلحرم

 دنکیم كرد و دنیبیم اددوخ كدوک یلعف طیحم لفط یقیقح ردام

 لب افتم تبحم هب هجوتاب اصوصعم دراد یتعبشوخ عضو شک د وک هک

 یگدن ز اهن ] دانک رد شک د وک هک دوشیم یضار شلفطو رهوشونژ نیا

 درذکیم دوخ یردام قحاو دنک

 هقالع دحددو دراد هچب نیاب هکیاهقالعهمهاب رکبد نز اما

 لفط یقیقح دام داب تقد یکدنز ریثات تحت یلو تسیدن زرف وردام

 رکید فرطزاو دهدیم هبکحم تواضق هب قح یقرطزا دریگیم رارت

 ددرگ رب شایقیقحردام درن هک دنکیم نیقلت كدوکب دوخ
 هس هاگداد رد . دسرب یماهن لحهب هاگ دادرد دی اب عوضوم

 هس تسدد رظن رامظا هس نیا . دننکیم یفلتخم یاهرظن راپظا یضات

 و دنی امنب تسا نکسم مهملیف جداخ نایچاشامت هک تسا یرظن راپظا

 رظن دد مهد نیف رط تاساسحاب. هجوتاب مه كدوک تشون رس هرخلاب

 دوشیم نییعت یقطنم لوصا نتفرک
 « رت ّوم شزدارپ دایسب یوتحم نیازارظن فرص ملیف ناتساد

 رد هک تسا یرفنت ساسحا نآ و دشابیمزین رگید مهم هتکن كي یواح

 و كنج ۰ دنکیم داجیا یرکیشحو و یردلق و كنچب تبن یچاشابت

 ابن ویلمو ددرکیم یرشب یاهدرد و مالآ زا یرایب بس هک یردلق

 رارق دوخ هنایشحو موجه دروم ًارکف هچ و امج هچ ار مدرم زا

 دهد

 و دن وشیم یفرعم كنج یمتاو نیبیسم ملیف ناتسادرد نینچمه

 روشک ره ای ناملآهداس و یداع مدرم هک دربیم نی ذا اد مهوت نیا

 یتسودفیطل تاساسحا ملیفناتساد .دنتسه تای انچ نیا بمیرکبد

 نیدی و دهدیم ناشن مصاختم روشک ود دارفارد اصوصخم ار تبحمو

 دن ایامن یم ادیداعوهداسمد رم نیانیب یلک حلصو افصو یک داسبیترت

 هنحص هنیمز تسا هجوت روخرد ینادرک راک رظن هطقن زا ملبف

 یکدن زونآ یاهین ارب واب ادروشک ودنیا كنجزالبتیگدن ز ملیف یاه
 , دهدیم ناشن یبوغب ادحلص نامز ملاسو مارآ

 شزدازا رظن فرص هک دن |هدش باغتنا یروط ملیف نانکی ژاب

 ادلوا یاهلر هک ی اهن ۲ زا رفن دنچ و دنتسه زبت تلاصا یاراد یزاب

 . دنشابیم ملیفز ناتساد روشک دوخزا دن زاد هدپمب

 ؛دن اسریم زین ارامنیسیلاع هبنج كي ۰ نیاذاریغ هتکن نیا

 نادنمرنه یراکمهاب بلغا دوشیم هتشادرب ًاریخا هک یناپملیف

 مهافنهب زین رگبدتهج زا امنیس قب رطنیادب دوشیم هیهن اهروشک فلتعم

 د داکنا تالدابم اب رکید فرطژا و دیامنیم یدایز كامک یللمل |نپ
 ,دنکیم رتشیب اداهدوشک نیا یرنه یاهشژرا تاعالطا و دیاتع

 . یسیلکنا یاهملیف بلغا لثم «ملیف رکید تیمهازلاحهتکن كي
 ۱ ۰ درادلافطا ین ادرک راک رظن هطقن زا ملیف هک تسا یشزرا

 یزاب «ملیف نیا زا یلاههتحصرداصوصخ یسیلکت |یاپلبفرد

| دیچاشامت هک دوشم بلاجو رن وم نانچناک دوک
 ۱ ؛رکب دیزاب رهزا رتشیب 

 ۳۹ ۰ دهدیم زا رق دی دش ربث ات تحت

  رظن تحت ودنتسیل یزاب هقب اسیا دادناک دوک نیا هکن  هب هچوتاب

  رصنع هکدهدیم ناشن یبوغب الدا «دن داد رارقملیف نادرک داک ریثاتو

 . د دن اونیمدنمرنهنادرک راک كي ودشابیمن نآ رکی زاب رک رهملیف یلصا



 ور جم اد جد

 »>> را

 ثنک هیت رظن دزاوم | و
 سه واچ نب ۱ هلیسوب و هتف رک

 اهن ویلیم بولف ۰ تعیبلطع

 دن اهدوشک دوخ یورب ابن دددار

 ۱٩۹۳۲ هیدوف ۲۷دد یتفدو

 ندنل رد « دولت نرتاض ادام و

 دشت ازبلاو مان یرتخد تحاص

 وارتخدیزود ۰ درکیمن رکف زک ره
 حود و هرخ ادمشچ هکیایئابیزاب
 انس هدرپیور « دنکیم نوسفاار

 ناکراتس هکلم ماجنا رس و دیایب

 ناهج یلامنیس زک رم نیرت كدزب
 دد

 یکلاس تفه نسات تبازیلا
 هب نآ زا سپ » دربیمسب ندنل رد
 دراوه شردارب و ددامردپ قافنا

 سول» رهشرد و ترفاسم اکی رمآپ
 قوف یم ابی زدن د رک تماقا «سلجت ۲
 تبا زبلاهن اک دوک لاح نیع دوو هداملآ

 هیهت سجتم و داکجنک نامشچ
 د رک بلج دوخب تع رسب ۱دمایف ناک هتک

 دوویلاپب دودو لدالاس ناءه دوو

 یو شردامو ردپ زا هژاچا بک اپ

 رفن كي هقیقد رهچ مائب یملیف رد |
 لاسروبن وب سوصخمهک دی ایم« ایندپ
 ,دن داد تک رش ۱ دوب

 تبازبلایگلاسهناق ننآ ژادعب
 نبا رد . درکن تک رش یملیف رد
 تسب یدادرا رق و رتموی دونسا اب نس
 سوصخم سالک رد ربن یئدم و

 روب زمیوب دوئسا لاسد رخ ناگشیب رشه
 . .د رک تک رش

 «دب ایم اب یسالو ؛یاهملیف
 «ریانجو «دواد دیفسیاه«رغس»

 <یسال تعاجش > ۰ «یلم لیخم»
 هک دشیک دوک ناوارف ترپش تعاب
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 9 حجاج جرج حج »سس سس نر نت

 0 ۱ ِ ۱ ٍ ٍ ۱ ٍ ۱ و و و

 مم هم هم می هم مج هم یو مج بم و

 وب وب و وچ مو مو وو وووو بم موم ی وب وج هج هج
 درکیم هدنژول

 رتخد۰ یگلاسهدزناش نسرد
 یکدن زوداامبط تبازیلا لثیلابی
 یاهژان یاهارجاماب دوخیصوصخ

 تبازیلا نس نیارد , دشیمورب ور
 وا رسق ناناوج هجوت دروم ًادیدش
 هب دندرکیم یعس كي رهد تفرک
 یکیدزا وا حورو مسجاب یاهلیسو
 هسک یسکن یلدا دننک ادب یرتشی

 اب ۱ باتفآ رد ین اعمرر ین هشن

 یریکتت ومو دولیتبازبلا تک رش
 و یقشع یاههمص  تخاس تفیک

 مایف نب | ینعم رب و جوراب لاحنیعرد
 ملبف نان ام رهقدوج ودد یصاخ را
 « ملیق ماعتا زا دمب ودیشعب روب زم
 همادامهحراخ رد نانچمه قشعنیا
 , تاپ

 نآابتیازبلا یارب ژونهاما

 هحفص ۰٩۱

 یلیخ جاود)
 جند ایدکباب هرخالاب و .دوب هات وک

 دش رحم ودن ۲ یت !دجب یماک ات و

 3 زیلا حاودزا نیمود
 ملق هی یاب ناتسلکناب ید

 ترفاسمان تی

 وو .تسوی عوتوب 4 ویناویآد
 مات یا هشیپ رشهاب تبازیلا ناتسلکنا
 «نباد دشانشآ « كبدلب و لکیام»
 هکتباات تاب همادا ردقن ۲ یلاشآ

 تشک رجنم حاودزاب هرخالاب
 ال تبازبلا مامت لاس داپچ

 دزکی کدن ز < كينهلباو لکیامو
 هبه ۰ دش لفط افط ود حاص وا زاو
 یئامنیسح وزنی رت تخیشوخا در ودن 7
 نی یتدودک ه وکچیه و دنسن ادم
 اب, تشادن دوجو رهوشونز نیا
 ملیث رد تبازبلایتقو نیا دوجو

 یزابمه «نسدوهتازداب «لوغ»>

 شرهوش و وا نسب هتفدهتفر . دش

 یکنهآ مه مدعویلیمیب عون كي
 ژاسی. دمآدوجوب یحورو یرکف
 دقتسم یاهدع رمانیا شتفای تدخ
 وو- نیم ر هوحزاتب | زیلا :هک هه ن دیش
 یم لددد |ریاءژات شعوهدشریم

 اب یکدنز تفیقحرد , دنادورپ
 نب دنچهک ید رم «كنبدلیا و لکی ام»
 رت نسد وخنآ وح وای ژرسهژآ لاس
 لات ریفرکید تبازیلایارب « دوب
 یوصجتج رد وا  دوب هدش لمحت
 وای دوجو هک دوب یناوچحور
 رب و بوتلم تاسایحا . نتساوخ
 رد هتکمسدقت واب اد شتدارح
 تار ءلوغ > یراد سلف ناب رج

 بلج یارب یتا وا رف یمس نسدوه
 ۴۱ هستصهرد هیق



 هع + 2 ر رت را و یناسک هدمعهدننک هیهت و ریدم - رث را وكج زا

 شوخ ی رنه تایحهنامنیس هکنآ یا 3
 ر دهد دما

 هباریا : محرل

 تیعف وه ژ تص)دد زر رز یه نا و قروه یاس رد یلما زع هوم

 رت داو ن.كج كل رزپ روا رب

 دوجوب هک زت داوددا رب داهچ نایمتآ
 دنتهمرن داوو ویدوتسا هدندوآ

 نیایلعف سیر و ابن آنی رتکدزب
 ناردارب نیاًاروخا . دشابیمتک رش
 اب اریزاسلیف رسدرد شیدنارود
 چیاد هجودالد نویلیم تسیب علم
 یناپک ودندومت هضوامم یللملانیب
 لقعیب رادکت اب كي لامک وانت ار

 ۱ 0 ۳ دا نا ی 4 4 ؛ دنتخورف لوب رپ و
 یاسود « ام لبق لاس یس

 نانیمطا+ ر را ویوب دوتسا تالیکشت
 لامک دح رس هب امنیسهک ميتشادلماک
 نیاو تسا هدیسرشیوخ تمظعو
 دهاوخ ظف» همه زین اد خماش ماقم

 هکدوب یتقو نینچددارپذ ۰ درک

 ارقطان امیویدونسا یاهنیینکت
 هدرک هضرع نامز نآ یاهملیق هب
 تمنسررهدودنآ ردرمآنیاو دندوپ

 بهم و روم هم

 حد هک و حد خم رم حج در رخ ها حد

 ٩ درک دهاوخ ظفح هدننآ رد ارنآ

 هژورما ددرگیم هظحالم

 هتشذگ رد سک چیه هک تساهدمآ 9 2 ۳۲
 تب ک

 و.دن زب دح ارتآ تسناوتمت

 اچ نیمه رد اهتفرشیپنیا املسم
 امتیس . دیدرک دهاوخن فقوتم

 تسا یبلاج یمرک رسورثه «تعنص
 و اضاقت ددوهشیادیپ ودب دد هک
 تساهدوب یرشب دارفا مومع هجوت
 نیا نادتمقالع هکیتتو ات ایلمو
 نآ زا اد دوخ هجوت تمنصای رنه
 ندزفا زور تاعقوت دننکن مطق
 رادا وا راپملیقناک دن زاس ام «نان
 خساپ ناشیا تاراظتن اب هک دنکیم

 نیادویپب دحالصا ددصردو میئوگ
 نیا یارب یلیاسو نتفای و رته
 لرمکتتان اکمااری ۰ میشاب دوظنم
 اتهدنیآ یاپنامزرد امنیس كينکت
 . دوبدهاوخ دودحم

۰۰ 
 یاهملیف شی ادیپ زا لبقیاهلاس

 كنج نایاپ زا لبت زاب و قطان
 خیدات زا هدود ود مود یناپچ
 هک دنهدیم لیکشت اد امنیم تعتح
 قنورحوارد امئیس هدود نیا دد
 یمرک رسنایمرد دوب دوخ رابتعاو
 یارب یبیقد چیه دنسپ مدرم یاه
 هپ هماعهجوت + تخانشیمت دوخ
 و نز یاهروتک آ وامنیس یاپملیف
 یتدرک# رواب دحرسپ اهملیفنیادرم
 نیاذایضعب هکیروطب درب هدیسد
 یاههرود ردیت امنبس یاهتیصخش
 تالباعت وتاساسحارپ مکاح ٍقوف

 یم و دندوب میظع تلم ككي
 تالباست نیا هک دنتنناوت

 نایرعب یصوصخب هار رد اد

 ده مر م رظننم. دننادیم مود كنج

 مکحتسمتیعق وم كب امنیس تعنص هک
 للخو یت اد واجتیقف ومكي و یدبا
 تسا هددوآ تسدب ریذیات

 هک دوب دوصت نیمه لیلدب
 تیقفوم نوچ اهملیف ناکدنزژاس
 دنتست ادیم یعطق اددوخ تالوصحم
 یئاهملیف تیقیک هب یهجوت نانچ
 هیهت كينکت .دنتشادن دن زایم هک
 هبهفرطزا هک یدح رسكي رد ملیف
 رایمم و تنس ناوتس اهوبدوتسا
 و هدنام فقوتم دوب هدش هتف ربذپ

 روخرد زی اپملیف نیا یاهناتساد
 دوب سانمان و فمض نآ كينکت
 ناتادرک راک زا كيچيهسکچیه

 دن دوبت ددصرد اکی رمایامنیس خرچ
 یرتشیب ششوک و قوذدرخ راک رد هک
 تعلص نیا تف رشیب رد و دنهد جرخب
 لفاغت نیا لیلد دنشوکب لاسهژات
 هجوت یلتی دشهتفک هک روطن امه زین
 امنیس تملص هب هماعهزادنا زا شب

 یاربناژاسلیف هکن ] رکید و دوب

 ..دنتخانش یمن یعنامو بیقر دوخ
 رههک روصت نیاب طقن هناقمحا اذل
 - یب و لماک دنتساوخ مدرم ار هچ
 راث 7 هیبت هب یب ددیب دشابیم صقن
 دن دوب لوقشم كبسویرازاب ۰ سقات
 ناپکات هک دوب یئاپلاس نینچ دد
 توی زب ولت مودین اهچ كنج مامتازا سپ
 ربذبا تسکش مسح كي تروصب

 دق ایم لباقم رد زیگنا سارهو
 زاهکتب |لثم نازاسلین ود رک تسار
 دن دشهجوتم دنشاب هدشرادس باوخ
 یقن وری زت و كينکت رظن زا رکا هک
 نبالپ اقمدد دنشخبت یلامنیس دان آب
 ار تمواقم بات دراو هزات تر
 یایذا یدوزب و تشاددهاوغت ار

 مدرمب وهدرک ظفح ارامنیس تیعقوم
 -رسرهذآ شیب اهن [هک دننالوبق
 تمایل, امنیس هب یرگید یر
 دناوتیم هک تساامنیس اپنت ودنتسه
 مک هدن زومآ ۵ رفت كب نان آ یارب

 دشاب هدننک عانقا و جرخ

 ویذپ ان یگتسخشالت بیت رت نیدب

 زاغآ یدادرب ةیاهویدوتسا رد
 اسنیس هدروخ تب رضرکبپ دیدرک
 زاغآ ندرک تساردق هتسهآ هتسهآ
 قطان دور وژالاسیسهک كنیا ودرک
 تعنص نیا درذکیمامنیس یاپملیف دد
 و یرنه یاهیمرک رسهمهزارت رب
 و نیم اب خماش یماقمددشزرااب
 یمئاد یاهتف رشیب هب لماک نانیمطا

 رظن زا هچ اهتف رشیب نیا تسا لوقشم
 هتشر چیهاب یرنهرظن زا هچ وینف
 لباق هامنیس هباشم یرکیدیجی رفت
 ,دشاب دن اوت ینت هسیاقم

 راب دنچام یوب دوتسا هتشذگ دد
 دادعتسا یوسب دی دجها دكي حاتتفا رد
 شیپ املیسهتشدردنی ون یاههدباو
 , تساهدوب مدق

 یاپ زا زونه ششوک نیاردام
 نانک راک و نیسدنپم . مياهتشثن
 قطان ملپفنیل وا هک روطن امهامینف
 یدمب هسع ون )ا هتسج رب ملیف نیت و
 دن دومن هضرعامنیسنادنمقالعهب ار
 نانچمه اد لمشمنب |هک دن دیشوکیم
 یرکب دیاههزات ودن رادهاگت ناذو رف

 هتفگ نیا .دنب امن هضرع هنیمزنیادد
 ریبعت نامدوخزا فی رعتهب دی ابن ارام
 رشپب ردهکنیارب هوالع اریز دینک
 هبه اکیرما یابنیس تعنص ندرک
 و ًادعتم یدادربملیفیاهوی دوتسا
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 وخ یاه وب د
 یاهدرج دنیا یوجتتج رد
 اهن [ هئاث ااج و

 هناخاشامن زا ونامدوخ نا راکهزااد

 اب زوم واهنوپ زی ولت وی دارو

 دوج ون هشیمه رث را و ویدوتس

 راک هقالخ یاهدادعتسا و زاتممیاه
 زا . ثسا هدوب رجتقم دوخ نانک

 دوم داب ناجو هکیلاهژ ورنیل وا
 نادب واج و ین دشن شوما رف تیصخش

 نود >لثم یک دزب داثآ دد امثپ
 رهاظ < یئایدد ناویح» دو «ناوژ

 اب نوسلوجلآ و هک ین امززا ودش
 «زاجهدنن اوخو ملبق رد شی وخیادص
 دون حاتتفا !دقطان یاهملیف هداج

 ام تخاس ابرب پیج یئاغوغو
 تیصخشیوجتسج ردنانچ مهزونه
 تردقاب دنناوتب هک یبلاج یاه
 شزراامنیس یارب شیوخ دادمتسا
 رد ات میتسه دنیامن ار

 یرتشیب هدعهجوت ظفحو بلج هاد

 میشاب قفوم امنیس نایچاشامت زا

 تامولعم حطس هک دنچ ره
 مدرم ودورب رتالاب هماع یلایایم
 امتیس هدرپ تشپ نادنمراک شراب
 شوما رفدی ابن یل ودن د رک فقا و رتشیب
 رث وم نانآ رظن زا زونه هک درک

 ملیف كيهیهت رد هک یدوجو نی رت
 نیا ودشابیم هشیپ رته دداد تلاخد

 تاساسحادن | وتیمهک تساملیف هراتس
 نح رد اپهنت هن اد نایچاشامت

 رتاو هریگب یزاپ ۰ ملیف یاشامت
 زا دمب یتح نان آ حوررد اردوخ
 نلاسو دیامن ظفح زین ملیف نایاب
 ولمم یرتشی هورگ زا ار اهامنیم
 دزاس

 یداک * ربظن یلاهتیصخش
 دل نلآ - رولیت تبازیلا -رپوک
 - ندلوهمایلیو - تداوتسا زییج
 تی یزوکی رک - ودنارب نولرام
 یردگتن وم- نی وناج - نییادنیج
 ادن اقیرثه_تراگ وب یرفیه_تفیلک

۱ 

 ام ۹

۱ 

 رم اهدص و دنش

 هک قو دنزونیم امتیم هدرپ
 د روپش«ی < و

 ناشدوخ و نادنمقالعزا رفت نی

 ۱ تسا نیا دندیناسد لتقب اد
 دوج و

 ایتسیاهملیق

 و زن هشیپ رتهزجب ملیف كي هیت
 ؛ دوقن نینچ یاداد

 ِک -جاشابت دد هشبپ رذه كي
 یاضعازا كي مادک

 ٩ دنتسهیتیب وبحم

 دوجوب یارب ناژاسلیف رثش وک
 رد هک ی تاهملیق رتهب راثآ نددوآ

 یاههرهچ« بلاج یاهوب دوتسانآ
 یراد ربیلیف هنیمژودتف رشیپ « هزات
 ویزیمآ كن ر ؛ یئادص یاهكينکت

 هجیتن نیدب دشاب دوجوم نآ لاثما
 یشاهملیف هلاسرههک تسا هدیسد

 زابقتسا دروم دنمقالع
 هک یلماع ره اد قوف دوظنم

 دندرتنآب لسوت زا ام دبابن نیما

 یمهطحالم رضاح هدود رد می دادن

 نتخاسیا رب ناکدننک هیهت هک دینک

 رس یاههنب زههچ یهاک ملیف كي

 هچ اتو دن کیم رظن رد یدوآ ماس

 -یم فرصم تقد وششوک هزادنا

 ملیف كي تبقفوم هتشذگ رد دنی امن
 نيمات نآ لوا هشیب رثه مان اباهتت
 توافتاه هقللس نوچهژ و رماامادشیم

 شقن هک م ی دادن نآ زا یمیب امتساهد رث

 تیصعشدنچب اردوخكرزب راث ۲ لو
 - دنمررنهو دادمتسا اب یلو مانمک عنابچاعامتب رتشیب یشزرا اب رتمک

 یتاپنک میم رانآ زا < تشیب رشد ۰ یناپمک داکهاش
 نآبهدننک هیهت یتاپیک و ۰ دوریم رامشب دوویلاهو رت داو ناددا رب
 . دنکیم .راعتفا

 ی رمج رج ی ی چت مچ ی مچ درج سس تر تی تست بسا جسم

 -۱۴۳ هحفص-

۱ 

 وج و تب

 های و حر تن یاه

 هود ام «یورت نامرپق نله ولثع

 قره فوقواب و میدن زگ

 نیاهبهت یارب هک یصوصغم دحاو

 وظنب دو هدش هتف رک رظن دد ملیف

 ؛ یلاد اه ریازج

 رس ورببک سون ایقابولج تسق ۱
 تامحز لحتاب و دوبن رفس کی رما

 ملیف طاقت نی اذا یلاههنحص نا وارف
 جن د همهنیا دوجو اب دومن یرادرب

 دی درت نودب یل ام تفکنهعل ابمفرصد
 مسان رسهلاژو هب ادملیف ل وایاهشعن
 و میدريس «ماتسدوب اناوروو

 راظدت (هک یتیقق وماب ملیف هن اتعبشوخ

 دی درگ هجاوم تفریم

 میهاوغن هژاجا امرکی دژ و رم
 نامت اک دید نانچتیقق وموت رب هک داد
 یزوریپ هب ءاکتااب هک دزاسهریخ اد
 مکحتسم تیقوم و ناشخرد یاه
 داب زا یلکب ار هدنیآ شی وخیلعف

 یدامیاهدوسزاالعف هچت اب و میرب
 میشاب متاق مینکیم سک یولعمو

 ددصردنوتک | مهزآیتسیاب اع

 یدیدجیکسنکت یاهتفرشیب داجیا
 تا رطاخ اب اههتشذگ میشاب اد رقیا رب

 قامز .تساهدش یرپ- نآب قلعتم
 اههتشذک نی ابدعب هظحل كي زین لاح
 رب اسهک تساهدنب ] اهنت , ددن ویپ یم

 ششوک هام یکدن ز . میداد هاررس
 هدنبآ یارب هنیمز ره زد ام یاه
 اب هووب یتسیاب

 ار دوخ هف رح هک میش وکیم اى

 ناکشیپ رته اباد انیسرثهو بنص
 ًهعیلس و ندف یارب نآب هتباد
 دها وعهدوشک ام یوربادرف هک یابند
 . میزاس ایپمو «وامآدش



 مسن
 ی

 (۱ ددنخب وت هب اد ات دنحب )

 ِ 7 0 وب مهاب مئاد ۱ متساا ۰ تبیخت رک
 نایکیچاخلوما- یولپب روا نیسح ن وب ومک شم كک ووصتم

 اهنف و ویاس و ی ز یکچیه دم 

 زاب مدروخ ه اناج یاه
 متاو ناد رک راک یاق آل ]وبق دروم
 و وب هدش عرش مت روصهکب ر وطب دش

 یمنی رمت_هعفدنی |دتفک نیمپن
 عورشمی دادیم رب رک گی دهعفد مک  ۰
 نژ رفن هد یراک كتک مید رک یژاب 4
 منک ادج اد اهن ] هک متف ريم هدنب دوب
 نودب یلیقعمن اخهعفد نیا هرخالاب

 نمی یدادب ۱7 دکل
 نمب همهمدشنیءژ شقن

 دوخلر رایسب
 ملیف ددسیس یدرک یزاب بوخ ۱

 و تفرکادوا قرب اپچهس هک
 روبجم ار ریقح تداوح هادراهچ

 رد تفر ترم مدات
 یارب و هفر قیلجنم یالان دئدر

 لزغهعطعق كب نایچاشاست دمآشوخ
 یربچابنت ناتدوخ ناچب مناوخب

 دیلقانوچدشیم خس ون هشیمه زین
 ۱0 یئامنیستحب اقف ررگی داب سالک یاهتت ۳

 ِ یرداکاهنت و تشادن ربخ محو رهک
 هچ رهدوب ندناوخل زغمدوب هد رکن هل

 دلب لزغنماب اب متفک لوماس یاقآ هب
 سم وا تسدژا نا دو

 درکیم دارف ناتسیید زا هثیمهدو

 ۳۱ هحفص رد هیقب

 «لایخ دبا وخ»ملیفدد ضاترم شفت دداین رهپ-
 جیجیجمجب

 مه ژونه هکنيا ایکمداد,شتسدد .نول انهتنریم اینیبیر ک اهکی رو
 هکناژادع لاحرپپ و ماهثناوشت دی | و ش همه زا رد نایلاسزاسپ
 ردپ اب یدنچ دش راکو بک لخاد هب نامدوخ رهش یاهامنسرد اروا
 تک رشذد هکنپاات درکپم یراکمه ندروب ناتسوب دزا هکنپ زدم دین

 دورپ ناتسلگن اب :وبانب لدا همآ

 رتخد نمض نیمه رددشن یللعیددیلو
 هکیی دوطعب دوب روا زا نید دلدیمت اخ

 لونشممهن ونک ا و دشراک لوفشم» زخ

 یاههچب ونادنم راک هشیمه وتساراک

 وا تاکرح دو اههفیطل زا تک رش
 نض رد دننکیم حپ رفت و دن دنخیم نوچیئود هدنخو ادصدرس رپ ( روچ گود ۱ د مدآ

 ناتسوداب هک ۱هكين كبب و اهینامهم

 دش انشآ نیسح اب دننفيم اقفرد

 رد دبوکیم تشاداو توکسب ادوا
 تسوداروا هک یلاسراپچهس ضرع
 اهدمب هک دمآ ششوغ وا ژا یردقب نیسح هک من امهفب وا هب متسناوتن متشاد

 ۱ هحفص-



 راک و مدومن دی دح تک رغ ملیف ن

 دوویااهرد ام راگت یر یو و هم مج مج مچ

 یشوا لکی ام-وب اماینیجریو

 یاه مک رغاوا نیا دد

 یهجوت بلاج و مهمیاهملیفد و ویل اه
 رد هتشذگف الخ رب و دنی امنیم هیهت

 اه ملیف نیا شیامن ش نیل وا

 ۴ رب یبلاج و هوکش اب مسارم
 ۳ دننکتیم

 موعد تراک داب نیموس یا رب ۹
 نیاو دوب هدش لاسرا

 ؟ررب دد ثک رش ۱
 تنومارابو ین
 نینچ رد ال وعم دن وب
 و نادنم رثه ناوت
 كيدزن زا اد ! رکیب هم

 مدآ كب یارب یلاهتصرف نینچد
 درارشززاالطنوچ ۱ تب اتو
 نادا رن هلئشم درج و اب تهچلپدپ

 یامنیسردب اد مدوخ ۸ تعاس تح
 زین داب نیا مدناسر « تن ومارا

 «كيدیب وم»یاهملیف حانثفا هننام

  ۳ امئیس درس ۱

 ههامود شرعرز

 دومل اشامت

 ون اکنم انا ولیس-سیت دوالاودوئپد ان

 ۱۵ هحفص-"

  یوتسل وت  ردن اسکل ا-ر وب و كنیک بر ودپ و كنپک رسمه-۱ تسا رب پچذا

 ی ی ص صم ه  مج
 هم مچ هم هو هم هج مپ مو هه هم

 ووجوب یرتمهم یاپمنیم دتناوت
 پس دو رد «دودب و تنیک

 ۱ هکیتاک هیلک زا هلیسونب هب ن

 یراکسه
 و منکیم رگشت هنامیمص

 ایلاتبا تسودرثه مدرم

 نم اب ملیف ن

 هم نیمژرس رد متعاقا تدع

 ادن دومت راهتفانی رق ارم ؛ ن 1
 منکیم رکع

 حلصو كنج شیامن ا . تعاس

 زا رت واضح هجوت دروم و دشع ورش
 دری یاه هحص امومخم تفرک

  (نوتلبات) ناژابرح دارف و وکسم
 وای یو روشفرب رب یابن ابایب رد
 فتووب هدخ هیهت یلاع

 زا ملیف شیامن ماتا ژا سپ
 یو 5 یی زا دن امهمف رط
 تساسو دشهواد راضحب یلصتم ماش
 12 مووخمتناوت , هرخالاب دو
 مس وبا دقوف دوطس ومهن اس دل رب

 نیر تف



 ًأاتس ( رند وا) دوب هداتفاءا رپ

 سون وچ هب فلمیل کی رمآ

 مشنگ )دوخماظف میلبت یا رب «دوویلاه

 هتالع وهدم | ت ۲1 یاب «هنهرپ اب

 تسدپ ارتصرف نی رتهب وا نادتم

 رم:راتسهک دندوب هددوآ

 هدهاشن كيدرت زا ادشیوخ

 و ای زراسب سابل|اواژ
 زا یگشیمه دنخبلنآ وتشادنترب
 مساب (اوا)ا رهاظ دشبن دودشت ایل

 هدرک شدب دج ملیفیا رب یغیلیف هکشيا

 رد دوب هدمآ «ملهکتساوهب دشاب

 شرهاوش تسدزا ًاتطاب هکبندرص
 وهدشین ابصتتخس (ارت انس |یف)

 نطد ورا تر درب هنف رک میصت
 شومارف اروایاهژادن ات و هدرگ ۰ ۱ )ی ۱ ۳

 ادشاپ هدوش

 نآ زا (یکنارن زد(ادا)فالتخا
 یکتا رف یلپق رسمه هک دی درک اف آاج

 هب شن ادن ز رف رادپ د یار (ینان)
 ردار درخشرزو رودمآتدوپ بت

 و

 ۱« را دراک | داد من اغدوخ هل ومیسانش بم ارافآ نیاامهن دیهاوغ ادشتساد

 .۱ | هحفص-

 باح «فیتاکن تر وصب ّچ هل اب سک
 دد رک دوهشم یب وغب نآ ت

 موج

 د تسود هامیمص ثاب

 السا
 ۱ ن* ي

 و دوج وب ۳99 جا

۱ 

 مارآ (اوا ) ملهکتسارد
 شن ایفا رطا اب املاد ۰ دیسریمث رظن

 اردوخیشره و دوینیمراتفر یدنتب

 یرپس تخانشیمن الصا هک یدرم |
 پماه و هناک دد بشن ۲ ۱ تخایم
 تحا ران نانچمه ( ادا) زپن (ریاش
 دود راگیس ردقن ] ۰ دوب بذعم و

 شابل زمرق كيتام هک دوب هدرک
 دنچ ۰ دشپم هداد سبخشن یتخسب

 دن د وب هدز هفلح شفا رطا هک یرفن
 دن د رکیمشن داعت با رشسالیک امئ اد

 لپ رتکچوآ هب دداف (ادا )ءراچیب و

 ۱ دوبل یک رح

 ژیکن |سوه نامشچدعب یتعاس
 تفرکارف یکی رات ژایاهدرپ ادارا
 ناساکع,دانفازیم یورب شپ اهتسدو

 ناناوجو دننفرکپم سکع ابترم
 ۲۸ هحفصرد هیقب



 نی هم مو مو و و مو ممه صخ و

 ِر
 هحرد هکبس هس » و « هلیلد و نوس ! نو ًا ۲۹ ۱ ۰ اب ها اهتس ملا

 تسوا یدنم رنه زا یاهن ود
 نبی یو قو توت وجوه جیم ی

 سافت و ظض 0 ۲ وتکب و ۱ 3
 ۰ ۳ و ِ

 7 2 هداف ظ مچ ود دف تاب زوم هجون 13011
 ود هکاگذه ؛

 ملیف ایا هنحصرد فو رم
 .تصص ؛ دننکبم یزابقشع

 تاب هود دد یلارسب ربأت

 یاههلحصذد اهنت هن دداذگنیم
 یدمک ؛یکنچ یاههندصدد هکلب

 د یدایس مهس كبژوم ینامرهق

 دباش .دیاینیم هلحض ًچوت باج
 ربهذمو یخب دات ملیف ةنیمز كي زوم
 نیادیشآب هتشاد دایی اد. «هقرجو

 ملیف ششم كي زومزراب هن ومن كي

 ییهذم یاههتحصرسا رس رد وتشاد
 رد د و دیس ریمیچاشامت شوکن نآ

 هانه[ ( كن ی دونکی و) دشیم مقاو
 ههبش و اكلشنودب هک ریهش و یمان زاس

 یاهروتیزوپمک نب رتک دزب زا یکی
 دروم رد دوریم دامشب امنیس ملاع

 كيو دراد هدبقع ملیفنتم كيزوم
 یم وخثعاب دناوتیمن بوخ یقیسوم
 یزاب كب ابو شزدایب مایف كي
 « دوشب سب رتکا و رتک ]تیمهایب
 بااج و یوق كبژزوم كب ضوعرد

 اد بوخ مالک تسدداقملیف تم
 «دهدناشن تسه هک هچن ] زا رثپپ

 دام لاستسیب كن اب روتکپ و
 رد دزاسیم مایف تم كي زوم تسا
 نرتس و ملیف كي زوم هک ۱۹۷ لاس
 و بوش هدوم تخاسار «یفای»
 رد كناپ !ربذ تف رک را رف نیست
 تراپماب دوب هتسناوت رک لا قوف مایف
 یکب زوم دوخ یدادادخ دادمتساو
 ندینشزا یچاشامت هک دروآهوجوب
 ,دیآ رد هژ رلپ شبلث نآ

 روتکبو) هک 9۹۵۰ لاس رد
 یخی دات ملیف كيزوم هیهت (كباپ
 تف رک هدهمبار 4 هلپلدو نوساس»
 تشادن نآ تیقف وب یدیماهب وگوچپع
 دب و رک شی امن هدامآ ملیف هکشپ | زادعب
 نیی یصاخشتیف ورممنآ نتم كب زوم
 (کناب) مان و ددوآ تسدپ هماع
 نازاسکنهآ نب رثک دزسب فیدرمه

 , تفرگ دارف ناهچ و دوویلاه

 اوج وب هو مچ هج وچ یو وچ مچ هو وج هج هو وچ نجیب يب یو بب یو وب یچ یو مو وجه مجمم

 رهش روت ر زوپمک ( كناب

 و وومنیا ردد وب زا ودیمانآ وتیع ملیف
 یبرتپب < اب واک تشذگ رس» ملبف
 ناتسا دملیف هچ رک « د و ریم رامشی هن ومن

 ثكب زومنکیل و تشادن یهجوت لباق
 وی وانس بیع كن اب روتکی و ریظنپ
 « دومنیم یشوب هدرب يبوعب اد
 ملیف هپهت زیور انیع هک ی کیزوم
 تب ربات هوش هتخاس
 ورا کیم

 ءا وضل د هسوساجو ملبف كي زوم
 ادنبا ۸ (كنای) یاههتخاسژا منم

 یچاشابت دد یرتشبی

 هب وجعا
4 
 « هصشس

 هوم وج .وو .وج اوج نو و نو وب یو و جیب ی بج هج

 نیمه اب «لادان راک یارجامو ملیف
 نب رتیلامب اد بضغو مشخ كيژوم
 دن ووب هد روآ هد رب یو رب هنکسم عون
 ثب زوم هکیمادام (كنایروتکپو)
 ارتکاب )ههتمک كچ وک رسب مابف نتم
 تش وما اب یت ابمک ددا دا( یب زا زک كل
 یقیسوم» تاک ناداکن ربخب تفناسیم

 و طیحم یچاشامت هک درکیم تعاب
 یساسآهب !رهثداح عوقو تعاس

 نکبژابهظی تایح ودو دیامن لوف
 شبوخ رظن رد كی زوم هلیسوب ار

 -۱۷ هحفص-

 فرم

 ی ۰ 2 شاهد رتخد ملبف یاشامن ۱
 جوک وهصز هقلي ز وم و دن هو وب

 کشم دن رارهدیفع 2 اهدینش دوخ
 ملبق یا رب هتبزوم هبپ ۰

 فلت ,یاههحصاب یقیسوم نیطت
 نینچ لمع هد هکبندوص رد دشابیم
 تب .نتخ ۳ ۳ اس ظاحل نیا زا و تسین

 ته رسب ملخ .نتم یارب كنهآ
 دشابع یلطمکكنهآ كب نتخاس زا
 وناتساد زاکنهآ هکبمادام اریز

 رتتاصآ هرشپب دناهبم !رملیق هدب

 و هیهت یکی زوم نآ یود هناونیم

 ووتکب و هکسیلبق نم رفنآ . هک
 7 یاهکنهآ

 وسوم (نوتیس تریلپ) راعهاخ
 شقن هک شابیع < زبعآ رفک رو رفم>

 منت

 .تسا هتخاسا رخ (تناب

 و تست یاه

 را روب دو
 و «ندل وهمایلب و»
 دنب املبم افب

 - نوف ملی یارب « تاب
 یماسا اب هثته7 همطف هس رک لا
 یاههصصردهک .تسا هتخاس فلتخم

 ۳ رروم ملیف فلتخم
 .تسا هتف رک

 زارق هدافتسا
 وودح رد ل وا همطعن

 لوطب هبنات تشهولوچ و هفیقو هس
 < یلیل » هتاغ و دماینا یم
 ودلماخمود همطق . ءوشیم «هیمان
 تدوابمونآ تمسق ثیدعایم تم

 یکی زومهک دوشبم هدیمأن < زتقهب
 تسف و درادگلاتف وخ و زیکنا تشح و
 منا وهمالب ووهک تسایا هتحص مود

 شات و دس رم« راک ادوب هو لاصوب

 موسهمطق دشادم < اس كپ رحتد>

 كيژومتبسق نب رتفساک هک ملف نیا
 سواد ام باس زین ملیف نتم
 و دواسمان < ربآ تبحم یاه راک
 بلا .ملیت هفرس« هعطق نیا

 و ورم امشب < زیمآ رفک دو رفمو
 نیا نتسشیژ وم هیپتاب ناب روتکب و
 میاسرب یزاصتنا یقتع _مارد رنآ
 + موزسقا هوخ یرنه تا راعتفا
 تسا هتخاسا زنآ نتم ید هک یاهملین
 ورب و ویاهقباس ی .لابقتسا اب هی
 تسابهت 7 زاا یک < اللط هکسهسو هن اه دوم

 هوم هم هو هج هم هم



 و رنبا زا تساد رفب رصحنمی مناتسدد اب توادع دداددوقن گ»

 نولدام اب شا هنیک ةعباش

 كي نییامتحا رتسا هقیقدجنپ

 ةهناخهوهن» فورعم ملی زا هنحص

 نول دام) نبب یدب دشفالتخ|«تواهام
 رنه (ددوننلگ )و( ودنارپ ن

 لبقات . دروآ دوجوب نآ تعت

 ه(نول رام) ینابک ات هثداح نآزا

 ناب رپم و یستسود ود (نلک)

 لب .یجو دن دزپ رک
 تک رش اقاقنا ملیفنی ارد هکتبا زا

 تسود داپب اد رگبدکی دنب ابث

 یمدیخ فالتخا نیمه دنتشادم

 ارملیق یدادربلیف زوردنچ تچوک
 هن ونول رامهن نوچ:تخادنا قیوش

 كپ دندوبن رضاح مادکچیه نلگ

 ۱ دننک تحص مه اب هک

 ةچخب ران ودن ] فالثخاناتساد
 نول راءهتشذگ ردهچ؛ درادن یلصفم

 ینالتخا رگیدکب اپ اهن نلکو
 ود دش رگ ذ هک روطن ابه دن هتشادت

 رامشب زبن مهب تبست داداق و تسدد

 ناشدورد لوا یاهزور .دشفدیم
 ینحد«یکی ون» یابد ةءدکهد هب

 وب دونسآ رد یدادربماپت یاهزدد

 درکببن كرتارنلک یاهظجلنولرام
 شرسیدنن ام !دنولدام زین نلکد
 لبقزو رکب هگننب|ات؛تشادبم تسدد(#

 نپاذ دد یدادربملبف بناخ زا

 !درک دفاب ناوتیماد ن
 اب نلک لیم فالخرب نولزام

 ینیاژ فو رعمراتس(وبک وکبشا)

 تاهد.فا رطاب تحایس و شدرگب

 نیمهتفر میئ ژ ]شیب هک غوضوم
 یتسود دیماجناین لوطب تعاس

 تخاسلزل رتمادودن" ٌهلاس نبدنچ

 نیب یبیجع هنیک د
 دروآ

 ؟رادبابان اب رادب اپ یتسود
 لیناد ] هنداح نیا زدرپ اب

 رو-ظحم دد ملبف نادرگ راک (نام

 یف اهکان كرم دیدرک راچد یبیجع
 ملیف نیا هشبپ رنه (نرجلاک یئ ول)

 نول رامكرز. فالتخاو فرطب زا
 یراد ربملیف راک رکب د فرط زا نلک و

 هیحررزا (نام لپن اد) دومن لتعء اد

 تشادعالطا یب وخب .نول رامبیجع

 دوجرب اهنآ

 وافرح نی رثکچوک ثستادپم و
 هام هناغ هوهف ومایف تسا نکم»

 « دتسرف ابندنآاباد«ترا

 دزنپ يعوضوم نبنچ فصد اب
 همه لثم نولدام تفر نول رام

 دادپم ژاسام اد شدپ و دب دنخیم

 یو نادنخ ؛ءرپچ هجوم هکتیه

 یخوش اب و درکت یلمات دی درگ
 یربخ هچ نلک زانوا دامو :تنک

 :تفگ (ناملیت اد)

۳ 
 ۳ ۰ 1 یا 3

 دا وناخ توادع ارآ

 کرمان ؟ درد تشمالطتس هدر زننلک » قم

 7 یاتشاب هتشاد هدهعب ار راداف و

 سود نیا و دماین شدبنم ۰ (لیناد)
 لیاعت فالخرب «؛یرا 
  نول دام هک یداد ابا ات دید رک

 ثوخ اب نول رام
 هک اد و دزب یاهیثخب دب ؛ اهیشوخ

 یم هک یداک نی رتکچوک ردو هاهن
 یمتدوشمنماب دنک یلمع تساوخ

 مدادیمن تب اضدنم انلفغ رکاو د رک

 ۱ دوب اجنبا هعالا
 نایمددنءاب دوب هتف رکادر

 شش :تسونایم ردار ۳ رام

 طب وت زا» تفک یفصول ادیاژ رپعاب و

 ماجنا ارراکت ۲ لیم لایکاب مه وا  7
 ماج 2 «اتسبن رت نیئذان هک

 دادیم هو
 3 ۶ را یدادریملف دم هققد دنج

 نول رام ونک ات نمهک روطن ] اغآ ملیق اغ ی
 وادی هتخاتت اش املسم متخانهاو و تر

 دنتخاد رب یژاس نلک ونول رام ودش

 بت ( رکشیماک كج)
 بوخآ رنول رامنم

 ریمیعوضومزاد وز :

 ارثآ دوزیلیخ و

 زا یاهثیک رکا نلک وا فالخ رب

 شرمعرخا واات دریگب لددد یسک

 لثم هلیک نيا و دنکیمن شومارف

 !دتفایم شن اجب یا«هروخ»

 هاویدهبین ادوا هک یاهدعفالخ رب
 هب مسلیف هد

 «لقاع» صحخخ نول رام دن | هتشادنب 3

 ار عوضوم نب

 ميوگين ما هلاس نیدنچیتسود یود
 نبا دشابیم ینم+ مامتب

 تایم

 ووانایم هبت رماهدص نونک ات نوچ را
 رگیدکی لتق دصق و هدشبا رکشیم
 هحور كي نول رام ! مباهتشاد اد
 : دشاب هتشاد یبیجع دیاشو ساخ

 لباقو مدنسپ یم اد هیحدود نیا نم

 دووبلاهرد هکنیک

 یعب دشاب هتشاد تک

 نان ادرک داک و نانک راک تسد تلآ

 لیم هک ارب راک رهو هدوبن ویدوتسا

 , درف منکبن رکف دهد ماجنا هتشاد

 یک دن ذویک دن زب نول رام دشاب یداع

 ودن ا رب مایمیمص تسود

 نولدام سوصخ رد (نلک)
 نول رامنم» ...ددادینا وا رفدب اقع

 نامهزا مسانشیم هک تس

 یزابار«نادرم» ملیف وا هکینامز

 مدرممومع هچوتدرومشی ]اب و درک
 هدیدن مدرکیم سح تفرکدارق
 ۱ < ماهد رک ادیب ودب یبیجع هقالع

 میدزرآ طقف دمی اهزورنآ زا
 رگلفاف یئاچ دد اروا هک دوب نیا

 كي لثم اد شیاهتسد و هتخاس
 اهتفوت آ رد مداشنب یعقاود تسود

 رد رتمک نولدام نونکا فالخرب

 ابلاغ دشيم هدید لفاجم و سلاجم

 - یمنتشون و هعل العمب شقاطا رد

 یرفا وتال «یلاونت »زا وتخادرپ

 اهزودزا یکیدد هکنیا ات . دربی

 یناپک رد اروا مراافتنا فالخ رب
 اثشآ وا اب هلبس ونب دب ومدی درا را و

 منادیم نیحت

 ااهئدم اد

 تسددو یتسود دراد هقالعند رک

 رئان نم ددهداسیتسدد نیا مدش
 اب رتشپب مثف رک میبصت و درک یبیجع
 لصاحیل انشآ نول رامراتف رو هحرر

 زاممه نول رام مهدنناترسدرد منک

 ینپاژ لدوک كیاب « یل»
 ءحص كي رد« زکیتسپ »مان

 ملیفنیب
۱۸۹ 



 : تو رام))
/ ۷ 
 میش رد شل ربع در۳

 ؛ زین نآ ةمناخ زا سپ دوب راود#
 ط 3
 ٩ دن رادنب یمیمس"

 تسا رذگ دو )نتشاد

 یهن شو هاگچیهار یاب رهمو

 لساصخ زا مهنیا نم دنک
 «تس وا

 «تربل آ یدا(» هدینع
 نی دهن

 «-مد دد یبش >و«یداک دیامملیف
 (ثواهام هن اخهوبق و ملیف رددب |هدب د

 رد هکارفو رع۰ هشب

 وتسا دادهدهع اریاهتسجرب شقن

 (نوا دام)فالتخا رظان هسذشب دوخ

 ۱ ردو تسا هدوب ( نلک)و

 , دنکیم فب رعت دوطنبا

 ۱دنوا رام نم»

 هک روطن | شاهیحوراب و مسانشیمن

 مرادن یئانشآ دن رادعالطا نارگید

 ۰ شیپ اهتدم زاارنلک
 رنهو هتفای هارد ووللابب هزات هک

 اهتق ونآ

 لک .متخانشیم مدوب یمانمک هشیب

 درهم نیرباس هدیقع  فالخ رب»

 یتتشاد تسددو مرسکنوخ رایسب
 زا شربظن یب دنعبل هاگچیهتسا
 دوشیمن وسم شاهنادرم نابلهشوک

 درممبوکب مهاوخیم رتهداس ناب زب
 ۱! تسا یتس ود رشب

 هیهت یارب هک یهامهس یطدد
 نیاژ هد ملیف یسجراخ یاههنجم

 ۰ تشذگ شو نمب مبتشاد تماقا

 و ( نول رام )نبب عازن هک ی زور

 «نلگ » 9«و کیشامس:«نول رام»

 مایف «فلاخ ه وهق»لباقم

 و ((ودنا

:۹ 
 22 هل

 یادص

 یعوضوم هچیود

 ر (نلگ )دوب

 ش <ف هن : تسا یبجع

 رنارگید رک هن ودنل

 نول دامفالتخا نیاذا لبقات
 ردوخ یداکب تاق وا بلاغ نلک و

 هنالع و دندنا رذکیما رکیدکب
 دن دادیم نان مپب تسن یدیدش
 چبه كچوک هعقاو نیا زا دعب یل و

 رضاح یتییق چیهب ودنآ زا ماد
 كي یارب اد رکیدکب یو ردن هوبن گی دک

 جبهمداد هدبقع نم ؛ دننیپ هظحل
 دنم رده و كر زب شیب شهودنیب ءاگ

 )زی دوشیمل رارقرب یتسود

 ناب رج نب | زا لبق (نلک ) و (نول دام
 دوخ نبا دنا هتشاد هقالع رکیدکیی
 امقا و دیاش ۰ تسیاهناک ادج تحب

 ؛ دناهدوب یتسدد ناسنا ناد رم

 نی نیالاعقاو ظاحل نباذا سب
 ۱ دنتسهمب رکت و

 !«دروف» محت ر دوز قیفر

 نلک شدوختسود (نول رام)

 متفکد» دسانشیمیرکب دروطار

 هکتشاآ روظام مجنرد دوز قیفر

 ۱ تسا جت ددوز اقا و"(نلک)

 نسنیام ینسدد ُهتسد هکتین امززا

 رد یتح ار وا دب درک مکحتسم واو
 مداد تلاخدمه مایصوصخ یاه راک

 دحب دئا وتیم یعقوم ناسنا هک تسادقتعم «ددنا رب نول رام »
 !یزاسب شناتسدداب یملیفهیهت رخا وااتدن اوتب هک د-رب لامک
 نلک اهدوشک ۷-۲ روطناه

 وهخا و كابس

 رب یدنخب میکق رضا 1 هکب دره

 داج تسا رضاح هک یصخش و

 مرادنپپمدی امت ادف شتس ود طاخ
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 ار ی

 یا دنکین باضتت !تحود

 هک دشاب عوشوم نیمه یور

 نه مک یلبخ د وویلاه زد
 هتشاد تسود اروا امقاو 4 هنتسه

 دو نالخا زا یتح شتالخا , دنشاب

 ۱ تسا رت بب رغو بیچع مهم داتفر
 دوج واب دوشیمن ین ایصع تنوچپه

 سس رب واو نم هبن رم نبدنچ هکنیا

 ءاد لاجنچ ین رج دایسب ثاعوضوم
 تبحص نمب ماهدی و رثمک میاهتخادنا
 دو رب« هج و رق>و نادن دو دنکب یدنت

 نلگ فالخ رب نمهک منکیم فا رتغا
 نامدوخ تافالتغا رد ابلاغ متسه

 راثت دیای نوریب مناهد زا هچره

 زادت ادوا رمیدرسن وخ وا و منکیم وا

 هک ۱۹۵۵ لاس لبادا دد 7

 نمد و رمم نآد رگ داک (نام لبناد)
 تست یاهشقن یافبا یارب ادناک و
 باعتنا «تفاءام هناغهوهفو ملی

 ۰۱۹ هحفص-

۳ 
 مب وکه متاوتم تأ رجب دوم

 درو دوجوب یتمشدنم و وا نیب دون

 تسنهرفتکبارچ اما سکچیه متفگ

 وا هلب ..دراد ی راک نینچ تردق هک
 < تسا نلک دوش

 رفت ود یارب «هناخ هوبی»
 زا اد نلک و نول دام دیاقع

 دوج و اب هیدنش ناشدوخ ناعد

 رگی هک تبس هک ی ئاذا دانبا مامت

 رهاوخلئمار رگب دیه و دنتسه لئاق
 اوحو موآ« رهوشدنژ ؛ ردارب و
 نا وتیم رکنم كل اذحم دن راد تسود

 ودنآ نیب یبیجع تاوادع هکدش
 ,تسا هتسوب عوقوب

 و نول وام نایانغآ زا یکب
 نیک و توادع اهن و تقکیم نلک
 ءام دنچ ره و دن راد یکداوناخ

 اسب ناپرج هكب رس رب هب ریکب
 «دتفایم رکیدکب ناجب .یاهداس

 یارسب نلک دن وکیم یاءدع
 لس رسسه نو دب هب ها ووف ) مایف هیهت

 نو , دوبن ترفاسم نياژ هب
 ۲۶, هنصسز» هیب



 به ًهحب

 ؛ارزیچهچ - ترباد
 ۲۱1نتردپ نبات الاحات هکم هاو - كخي »یمات

 «داذ رس»ملیف زا ییاغامت هزجص كب

 . 5, ودرگیم یربوز مدناتسم ینخسر

 لایخ اب هاک نآ ۰ دیامنیم ناشیا میدقت دکل گ

 اب يلو دوشبقشاهتوتمم لزنم دداو دهاوغیم (ارنالویدام)
 تشم دنچ و دنکبم اتآ ات دنن شعق دنچ تسیچ هداچ
 ۱ دوشیم ین ادنز تحاد

 ۲۰ هحفصء

 یعونصم ع ونصم ات

 هدابشنمشد هک نوا - یلدا

 ؟هیک هکب دهکیچوک ندا ۰ هرشب كي

 نشد هکبیچ وک نوا - یمدد
 ۱! هرشب مپ هدامش

 ! هیبنت
 هژادن اب .امشكسمن اش -باصق

 تشادرب نم ناک د زا تشوآ ریس جنب
 .درک را رف و

 مهاوخ هیبتاد وا - نیهش
 ادروعب مهدیمن واپ یزیچادرفات درک



 یلاضدربک ایلعیاقآ
 ی

 طرش تاقبابم

 ندانس رف ؛ت

 ی

 بابت لوبق ثاقب اسم هحفص لوئسم

 مالسلاو
 «یرابک رتلاوولب اقم لر- ۲

 هدهعم < وسرت نام رهق > ملبق رد

 شوبهایس كن! وه یاقآ

 رارب
 نیمج رتم وناک دنسب ون كت كت

 ودن رکشتم امش فلعا زا هلجد نیا
 ناک دنناوخ یاههتساوخ دن را ودیما

 ماجت |هدنب ] رد ,!زامش هلن« اندوش
 دئب امن دونشخ ادیگمه و هداو

 نیاالمف اض داهنشب هدانرد
 هءانژزور ارب تسی دودقم رسما

 تق ربا رهطوب رمیاپسکع ناشو رف
 حضاو زیننآ لیلد " درب دنهاوخ

 تسیا دناهتن اوت زونه ادش تسا

 * دی ووآ تسدب ارراکصا لاک دن رب

 هداد روتسد هلجم عیذوت تسقب

 اد دون زم تسبل امش سردآاب دک

 یاپلاوئسباوچ كنب ا.دن رادلاسرا

 ص
 زونه امار هنیس هقب طب -۱

 نآ شیابن و هدشن هیهت یلماک ملیف
 ولکت کلیم رج اید ماسرورلت
 , تسا ز ودقم هلیلب

 یاه ات لماک دادن - ۲
 یدو زب هک هظوب رمژات رب د ردنآ رهت

 دهاوخ رکذ » دومن میهاوخ پاچ
  دش

 ندشهنهک زا سپار اهملیف -۲
 دنلازوسپم اب و دنن زبم ربتو

 هوس ناکشیپ رثهژ| یضعپتع
 ووتسدب طقف یخ رب ودننکیم هدافتسا

 ,د امثیم راقف ر نادرک راک

 دوعسه یاقآ
 غساب . دینیبیم هچن انچ دانا

 دوشیمهدادقب اسزا رث دوز امش همان

 یبن لوطب یدیدم دم گی د
 . ۱ دماجنا

 یلبق خساپ رد هکیروطن ایه
 نیلب رمیاهسکع دیسر امش عالطاب
 میدیمهفن مهام وهدشپاچداپ زو را وم
 یاهسکهزا ریف یسکع زا اش دوصقم

 الماک دیهاوخیم ایآ ۱ تسیچرگید
 ؛,دشاب تخل

 رظن زیت تاقباسم دروم رد

 ددوتپارد دمینمو تسا حیحص امش
 هزاشرد, دشدهاوخ يرتشيب ثقد

 ماقس دناءهدش

 حرش امشرگم

 اش تالاوبس خساب كنپا
 ناکشی رنه وناک راخ

 ۲هدشن قفوم یسک نونک ات کی رما

 هتبلایلاو درب لواهچرو راکسا زاب
 ینثتسم رمانیاژا مود هج رد راکسا

 < نانرب رتلاو و هکیدوطب هدوب
 تسا هدربمود هج رد راکسارزاب ۳

 هزئاج دابود نونکاث هکبتاک راثس
 زا دنت رابع دن هتف رک راکسا

 كي وور-8۱ - یی رم رمشینا
 یل نابوبو - ربوک ی راک - چدام
 سیوبد - دنلپ واهودان ویلا

 ملیق نیک وک ی نون ] ذا - ۲

 یک در یامنیسدد «ینالوطراظتن او

 تسا دوجوم
 «هانک اب وملیفیایه یامتیس

 < بش مدرم و و ربوک ی راک زا اد

 دداد م كي یدوکب رک زا اد
 مالسااو

 نایئالصا كيزور وناب
 دراد تایح یلبازی رام - ۱

 دنیلاک وب و و ملیف نیوخآ -۲
 مان هاگهانپ یود:سجرد روت

 هیرت تن رماراب یناپمک رد هک راد
 تساهدع

 ثلم رصا > سکع - ۳
 دهاوخ پاچ هدنی آ دد زین «یمیطم
 درق

 ول ولاتیج ملیف نبرخآ - <
 اب < یداپ ود ماد رتن و ادپچی رب

 ددادمان «مادرتن تشیژوک و

 راذهلمح اضر دمجم یاقآ

 (رهشم رخ)
 اراهوانی روم لب اقم لد -۱

 دلان ودکم و ماکالام» ملیفدد اد

 , دومنیم افیا «یداک
 ین اپمک لوصحم هنکلک هلمش -۲

 کی رماروشک لوصحم هجیتن ردایبیلک
 دوب

 سرایک جروت یاقآ 1

 ( هغارم)
 فداصت هزیرع ةدنناوخ -+

 اقافئا و دوشیم یراک ره تاب

 فورعم ناکشیپ رثه راه نارازه

 قدم" یکچرک فراسق اب یلمق

 دین اوخیت

 هااه) ون :نیتک
 2۲ یروظنم
 ز دیناب و

 نمض رد درادن یسااکشا دیتسه

 دیهاوع شیامز] زین اددوخیناق

 دوش
 نیمأت هدنب ] ددامش دوظنم -۲

 دش دهاوخ

 تسا دوجوم۲ ۵ هرابش ۳

 سردآ نیضددد دی داد لاسرا ری

 ات دیئامرف سخشم اد دوخ حیحص
 دوش لادوا اش زا

 هفارم یکدنیامن یارب -
 دع ههاوخ .مادقا

 یفیرش - ف یاقآ
 اب ریااس ملیف هدنی 7 لاس رد -۱

 یامتیسطسوت «ندوسبیهیدد واو زا

 و دش دهاوخ هداد شیاث امه

 یامنبس زین < رنکاو تربادو زا
 دها وخ شی امل یددم«یاهملیف لاب ور

 واد

 سردآ هتشذک هرایش رو - ۲

 پاچ اهویدوتسا ناگشیب رثه مامت
 , دیلام را همجا رم دش

 یرصا نامحر دیس یاقآ
 هیلکت سرپف زا . دوصقم -۱

 ار تسا هیپت تسد رد هکیل اپملیق

 یفاربا یاهوب دوتسا رکا ميدیمهفن
 و هدش پاچاهراب هکدیئامرفیم ار
 حاتعم هک د یاس رفیم اد هجاخرکا
 میهاوخ یاهحفص را زه باتک كي
 1 دوب

 میهاوخ پاچ هدشبآ رد ۲
 , وومت

 رگید هراشود یکی ات -۳
 دو اد «یمیلع- كلم رصانو سکع
 دیک وگنات دومن میهاوخ پاچ هلجم
 ۱ میئاق ویبام

 روپد رک دسحا یاقآ
 (ناداب۲)

 (یلالط ریشمش) ملیف رد -۱
 هدپس < نسدوه كارو لباقم لد

 -۲۱هحفص"

 دی زابهش دازهش یاقآ

 اتفر
 یخ را نیاددیس ود رف هلجم

 ثدویاد و دوب هدومن جرد حیجص  دو هد 0

 وابشیپ هامود یکی ات ول راک ود

 بلکااک یسپ گكي قتمالس و دوب داد

 هلجم تساهدشدا وتم یوزاربت یرذز

 نیاشی هرامش دنچ رد امنیس هداتس

 دوب دونپاچ از عوضوم
 شاها وخب < ول راک ودنوو. او زا

 سکعهدنب آ ددزب زعناک هدنن اوخ امش

 میهارخ دوارک دلج یور یعابیز

 دومت

 یژوکت دیشرف یاقآ
 لیفهامکی خیااتب امش همان

 زب زع«دناوخامش الاحو هدشهتشون

 قساحاب هلجم هک دیاهدش هجوتم

 رشبل اچ هکنی|لثم وهدومت قرف ردقچ
 ام ناگدنتاوخ اریز ؛ دشاب هدخ

 دنبامنیم هلجم زا یرنشی لابقتسا
 تاحفصدادمت هدنیآ رد مي را ودیماامو
 میهدشبا زفا هحقفص ۰ هب !رهلجم

 ميئاست نیمات اراش روظنمو

 یبلاطمنا ربا یامتیسهداب رد
 جددنایل و دوشم جدد«راشرهرد

 قالخاو دانند زر طو تایصوصخ
 دب زادفامما دام ین اریاناکشیب رثع

 تالجماب ام هلجم مينکيمرکف ریز

 دشاب هنشاد قرف برع

 یفبرش رقاب دمحم یاقآ

 (دهشم)
 یکی هلجم دبدج ریب درس - ۱

 و تسا هلجم یمیدق ناک دنس وت زا
 یفرمع اد .دوخ هدنب۲ رد هلاعاشتا

 , دومن دهاوخ

 دیاهدش هحوتم هچنانپ - ۲
 رو یگتفه روطب «امتیسهراتسو العف

 .تامدقمو دوشم رشتنم هحفص ( ۰

 هابتبس هراتس همانهامو راختنا راک
 ذوشیم مها رف هحفص ۰ دد

 تشیه و ریبد رس و ریادع ۳
 فطل زا مادتیس هداتس» هی رب رحت
 , دن رکشتم امش
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 هردع وت هس یا راد الاغ یروتام

 دنتسه فلتتم ون ونک لصا وا نیس
 یرتیلیم رب یاه نیر ودیاهرتل]
 یاهلاک و یا راد "] وصم نی هو

 یرتسلم ۷ ۰ لامرت یجما میت

 یچنیا رو و ء لگن ادیا و
 یتس رودیاهرتل و فیتک رب وا 1 9

 یا راد الاغ یتیهوده- یرتسلص

 . ر۷۰ لامرت یجتیا ٩۰ یاپلاک وق

 - هلتیجنیا ۳و لکت دا و یجتیآ

 و (دنشامیم فیتک خ وا

 یاپن الب نا وتیم نیس «رذع ون هس نیا زآ
 لحم ریغت نودب ]و یت وافتم السا

 هداقتسااب

 نیدودرک

 اهن ودون زهجم ولماک عاون 12
 هجن ان دشاب هتشادلاع رت نم «ردكم

 اریداد رسلیفنوسک

 عورش اددجمدیهاوخب وعطق
 س دودلحم تیعض و«زا وه دیاب

 و: نآ یلبق نام هب تین اد
 دیهد رییتهژوم هب تتق

 اما , تشاد رب یس رود
 اش

 طسورد
 دشک

 دینایب رت كيدزت تسا نکسم]
 (دبریگب دارق یرگید هی واژژداب
 ناکم كي رد هچتانچ لاح رپب
 رد !ددجم و مطق ۱ یرادرملق

 دشدیها وخ هج وتمدینک ع و رشاجت اه

 شوج اب ماوت وعوبطمات هحصگ
 دیهدروآ تسدب یتهدننک تحا رات

 تسا فلتعم یاپهتعرس یاراد اش یدادرسلبق نیدودرکا

 ( دن داد تعرس هینانرد باق +6 ات ۸ زا الوعم بوخ یاههرءهاک)

 . دب رب راکب سوصخم یاههفا داجیا روظسبار تیصاخنیا دیناوتیم
 هیناش دد باق۳ ۲ تعرسدد الثم ادنب دود یتفوهکدینک هجوت انض

 راک
 داحبا

 ۳ ) یروئامآ یامنیس هژار رد ین

 هداس تاذاکما زاهدافدسااب صوصحم یاههفا

 نآ تعرس و ام اروناپ

 |  شویراد رب ره ۱

 میم جی حج حج

 كي اهل الامتحا یئاههحص نینچ زاهب رجت یب دادربلیف

 -هتحنص « جیپ یابهن ویک [درومرد هکیلاحرد؛ درادیمرب لک نالب
 ناشریاظن و اههژر « میرم یاهدمآ وتفر ۰ ناشورخ 3 !وما یاه

 رددشاب توافتم وفلتخماهرظن هطقن هک تشنيا رتهب و رتبلاج هقب رط

 نالپ و پازولک یارب و هیناث
 دوش هتشاذک تقو دیاب هینانهس كي ره طسوتم

 و ات 4 لارنژ نالپ یارب هحص نیا

 ( دی یگب رظن
 راکب ( یرتمیلیم ۱5 یاهملیف یارب لامرن هینائرد باق + یاجپ)

 زا رتعطاق دوشیم یدادربلیت نآ زاهک یشزرو تیطد حور

 ثساررتهب یلیخنیا زا یشزدوهنحم كي تساپاوزرینتو عونت هدهاق
 ؛ دماجنایم لوطب نریسک ۲ هک یتدمناپاپات ودحا وب واز كي ین

 تساهداسراپب هدعاتنیا قباطم تقو

 مقوم دد  هحص دیزادنآ یم

 هکنن امزتدم ربارب ودنوبک ژ ورپ

 دواوخ لوطب هدش یرادررب ملیف

 :تاق۳۲ تغعرسرد الثف . دیماجنا

 مرونک ژو رپ دد دیلیام هک یاهنحص
 رد البع دشاب هتشاد همادا هعناث

 یدادرسلیف هیناث ع دیاب نیبدود

 هبن اث ردباق ۵

 یداد ریمایف هیت"
 اب : دشکیم لوط هبناث

 ونویسک | تعرسنب ! دیراد
 هتسهآ داپس هدرب یدد دد ل

 ربلیف
 یا

 تم صححی
 رب اذن دن

 یا بس یه رس نیسچ نیت

 اف ,سخم ور هتسهآ تاک رحهمل اطم

 , تسالآ هدیا یشزرو یاه راک رد

 یارب «سکع رب ۰هدعاف ن

 تم جمس

 ربب هک یرب |یایع هیهتدننک رح رد تع
 نیدود دیناوتیم دروشارد ,دینک /

 یداعنا زیم فصن لداهمیتعرساب ار

 نیب دود یا رب ؛هین ات ددباق ۸ ینعی ۱
 راکب هیناث ۱ تدعب یرتمیلبم
 یارب بولطم هبنان مهک دیزادنآ

 دب ] تسدب هدرب یودردنویک ژورپ

 یربت و متید دیهاوخیم رکا
 دنک بلجار هدئنب هقالع و هچ وت

 ءریغواهامارون اپ هژاریتیا رب دیاب

 دی ریگب رظت رد یقیقد تق هیت

 و تدع قیقد نییعت اههتشوت ونب وانعزایراد ربملیفدروم رد

 هک اد یتتد ربارب هد )

 ردیراد ربمایف توج دوشیم فرص یداع مضداب ناونع ندن "وخ یارب

 ۲  هحنص رد هبقب

 ب2
 

 اتو

 امادن داد دوجو نتدنچنآ ددهک تسا ینالپ هنومن الاب هنحس
 . دناوتیم هبناث وه تدم رد (۱)نالپ . دوشیبن هلادا یک دنا نویسکا



 ی ما ام

 ۲ ۶ مُِا
 , ۱ لا

 ةن و ۳ ۴ ۲ ۳

 ج] باذج هرپچ
 و مابفنبا صوصخ رد <مایف یلید»

 صسرس تشون (ددوفا رک نوج)
 ظن مک ماردولم ثاي < ین اهک ان

 رد و دوریم رامشب
 ؟دهاوخرا رق لاسزاسل وب
 یالاب رد( ددوقا رک نوج)مان
 دروخبممشچب نآ یاه

 راکسوا هزیاجهدن رب (نوج)
 هرمز شیوع شززااب ملق رک
 ز ش ربارد (سدیب
 ء رضاح هک دراد هدهع
 دوحناج و یک دن زید رم هقالع و قشع

 فک +۲ رد ول و دنک ادف ار

 شا هتالعوروم درمدک
 ا دهدیم حیجرت وا رب اد
 دریگب ماقتنا دریگیممیمصت هک

 كان درد وشعوءماقتنا كي

 نوچ ) هقالع دروم درمشقن
 ( نم اب كج) ملیف نیا ددا د(ددوفا رک

 د و وبل اهیفنم یاها دف و رعم هشبب ره
 نا ریادد هک (كج) دیامثیم افیآ

 مانمک ناهچیاهروش؟ هبلک فالخ رب
 تی وجمدترپ# هیلاح تسا هدناب
 ملیف رد . تسا هدرک بسک یبيجع
 كب شق ید «امو زتن وم یاهنالاد»

 ریظن مک ینداهماپ اد انیان ژابرس -
 تشح وو ملیف ردیژاب اب .دوهیم نیل هر

 تسدب یدایزترهش «اهناب ایخ ددآ
 راک هاش شیامن اب هرغالاب و ددوآ
 هجردالعاب شت رهش «نیشو فو مه

 مهم مم مم مع هم مچ يج هم 111۲

 مچ مج هم و
 هم مم مم وب هج بم مچ مع

 - رود ونوجصه

 ۴ غی «

 هفصاس وفا رک ن م

 و و پشم ۲

 پجترپخو

 یو دوخرتسک دا طسو" و دشابیم
 بلاج زا وآ همطت هد ددرکیم ارج

 موسوممایقمانسهتسیا همطق ی
 هو ربا) هک < ین اهک ان سرب ۰
 دوجوم ارت[ (نمتلاروت دآ) و( رولب

 زدچ یتاهکات سرت و .دناهدرو
 1 یناپمک هتعمب ب«ویدارد.ول كث

 میش هتخاس( هجرت نودب ) هقبق» ۱
 ناهچ رد وبدوتسا نیمه هلیسوب و
 ید زب | زملیقنیا .تسا هدب درک شب
 دعا وخ هظحالملاتسب رک یامنیسرد
 ناک دننک هیهتغ وب و نوذب و دوش
 .تفک دیهاوخ ی رقآ نآ



 سکز یامنیس هلانیآ هماترب
 ( لحاس درگلو ۱ تا

 ید رو تب 1
۱ ۲ 

 راکهاش زا
 رپ یاه ملیف ژ

 لا رتشاب 1
 دانم رنه شیپ رنه

 زا سونیلک وی تی دهآ روش هارب دایز لی رگیددنمرتعودد |( شنی یادم و نتوینتربار
 6۷| ۷۵۱۸ گیم هلانود ۱ »۳۵۱۶ اهش و تخادنا

 ۵ مو 9

 ه
 هک یملیف ۲ 1 2۱:۷0 29 همانا نیدنچ كع نودب

 مامت تعاس هد ۱ هوجصت 1 دار اف
 .دوسن دیهاوخ ]ر امش

 یعامتجاما رد ناجیه رد

+ 
 شا



 «ش ادن زن و رسیهاب ایل اب رو ۱

 دنا رگ

 ) وب

 ۲ یلادج و را

 ۳ ی هک ان عضد

 لفاحمهک یشذ داب و واب تدشب ود رگ اب

 هعطا دندوب لئاق شیارب یتامنیس

 سپ زبن نونکا دش دداو ,یناوارن

 (ینیسدد) اب یکدن ژ لاس دنچزا
 هدشدنلپ هراب ود اهن آیلادج همزمز

۱ 
 س یک یدوطب دراد ینیلیس و رزا

 اب یتیلسور قشع دز سدح ناوت

 هداعل|قو-ف دیرگتیا یارب هکنیا
 ددینخبشوخ اذهعم دش مامت نارک
 « دم یدنچات دیاش و مشادن رب

 ورب هد هژات حاضتفاكي اب دب رکتیا
 اروا شقشع«؟ یرهوش زا و هدش

 یک دن زتداعس نتخاسنوگ ژا وب رادا و

 ولق ود رتخد ود و رسپ كي دب

 دوش ادج دون شاهتشذگ

 هکسامز هتشذگب یهاگن

 -هاتستفت و یوقت رهظم دی رگنیا

 شرهوشأب تفرپم رامشپ دوویلاه
 شرستخد و (مورتس دبل رتپ) رثکد
 -یمار یا هنادنمت دامس یک دن ذ اپپ

 ینیلپسو ر هب هب رکنبانشعدپن اردک
 یسکدنژ ثداعس هب ندژاب تشد
 ویناهکان یردقپ_شرتخد ورهوش
 دنپل رتپ رتک دهکد وب لمحت لباق ریغ
 شرتخدرگبد هک درک ناغدغ مو رثس
 ملت یسلوس ناب رب درادن قح
 اد شددام مان ین رد دنک

 لوط مامئ ددو رزاس یراج ناپ ژرب

 دناوتيمن رثشپ ) و ددنچ زا شی لاس
 شپب هک یعوطوم ,دنپپ اد شردام
 ماعت نا رک دب رگنیا یا رب زچرهذآ
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 دو همه

 اس لر
 <نآ یدژ»

 ساب یاهن افالمزا یکب
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 راوتاو رنک هد تشادن رتشب لاسهدربس

 مقوعیثفو . درک تک رش ملهکتسا
 ملیت اب دیسد !زف یلاهن تان اجتما

 لم دوخراک رودب رکشیا هک یششوک

 وا یلو دشدود رم اذپعم . هردآ

 دراو دح لاسودو تست یاپز

 وارق نیلوا و دشیکشیب رته ملاع
 لاس دد درک هاضما ار ءوخ داد

 هدنب ]ی وب راک ات رک وا رو

 ۱۹۳ لاس رد دندون هداد بقل

 دن دیمانیمیدب دج <یوب داک وا ریو
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 دیرکشا تیبوبحم هکنیا رب ینیم
 هدزتاپ دادمتاب وب داکاب تسارنشپ
 و» دی گتا مفب تبتم خساب رازه
 + فلاخم ساب دا زه هد لباقم

 .دومن ز رحما دیو تیقفوم
 دووپلاموودپ رکنیادمب یدنچ

 رد یجواخ هداتسنب رتک دزب ناونعب
 یو شزرا و درکیم تک رش اهملیف

 اب وا یاه داد دارت هک دوب یدسب

 2اشما وب رفصتفهیا را دهک یک اه رفیش
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 #تف رک هدهعب یشقن «یتاببسو یاچ

 وتانآ داهتشیپ هبانب زین نونک او

 رد تک رش یارب اد دوخ «كاوتیل
 هدامآ < ایزاتسان ۲ و ماثب یملیف
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 دی رگنی |یراکمهمدع ءهراب رد. دنکیم :»» تا
 یکیب یودوخهکی روطب ؛شرهوشو
 تسا هتشاد داپظا ناراگت ربخ زا

 ی هتیبرته قشع 4م! (»هقب اسم نادئرب هک فیک رد يا ,زیاهرادک هاسپ 2. منو ثيلیس ور یاهملیف یارب دیرگنیا 3 ۲

 نچ زا دوخ راک یارب دیاب ینیلپسو رد ! ۷۵هرامش «یلابیزو یصاخ تیبوبحمو ترپشاپ ورا د اکی رما رد دنشاپم (یراهد لدول)
 ال۲ باس | یاهیییوته نیریاس | یرقطم لایت یاق۲ ۰ دیاهووب ٩٩ ۵۲ لاسزاسلوپ تست ناکشنب رتهورجر دوی
 نیا بیترت نیدب - هدنیآ ات هم هنادلیز یزا ریش 1 ابیم فورعم«سیلادولاهد یدک حوزنیا فشتکم

 یتاحاضتفا واهادصورسماتاب قشع |[ شم یاب یکتا نیم ابا 3

 دی رکنیاینقد-بیشآ د زا رف
 اور سهم ناکشیی رثه زا نتود یکع هرابش نيآ رد

 3 ت ۳ مک لابقتسااب ملیفنیاو داد تک رش «امريا نم تسود» ملیفرد ادود
 نوک ۰ دشدئلب نآ فا رطا رد ک 9 شیاس نارهتدد اهن [ زا فلتعم ملیفدنچ دیدرک درب هد یبیطت
 ویک دن ز و فرشرد ۱ مان اهن [ نایمذا اد «نمرپ تنیارو<همبج یاههرخسوناوتم هک

 ینیلی-ور و دب رگنیاهک یئاههشفن

 ماما دنتشاد رظن دد دوخ هین آیا رب ۱
 ۱ یی مه بارم نه |

۱ 

 نارمشم . نودب زفیاآ -۳

 ُ رتانال . حیحص جخساپ
 زن ی ۱ * ام روشک رد دنمرنه جدزنیا اب وداو اکیرما فالخ رب درپ

 یم حوزكي» بقل نایچاشامت فرطذا و دندوم: سک

 دینامزاتبت اد : دندرک ژارحا اد
 یاهشقن دراد اهلدمو ناگشیب رته نا ونعهک یعلبت كي رد ارخا

 یاهزان یادصدرسو دندون افیا (كرکاتن [) نافناب !دیلصا

 ی رج

 دوخ ی اس تاعالطا «سرلد كن

 ه وگچیهیباد دوخیکدن ذ یلاهنت
 دی رگنپ ادنن | رذگیممهزارود یدیما

 زا ردوخ یامنیسیاهتیل اف هراب ود  «دنتشادتک رش ناکشیپ رته مانک

 نوعرف باق ملیف دد- ۱

 ۳۳ دیو تا هتفرکرم نامرف ملیف یاهگنهآ - ۲ ۱ دیتخانش ار كيمک هشیپ رثه نتودنبارگا , دنتخادنا «ارپ اکیرما دد

 |[ عفو تسد لا ترهش هک ؛ ووب زاگنهآ مادکراک | دینامنلامراهلجم سرد اب هدشنلطاپ ربیت لایدود ماضناب ارناتمات
 هتشذگیگدن زیل و. دپ اب اب هراب ود [ نوضناچ ناد لباقم لد - ۳ ۱ نوت ین مهانات
 ماوت «یهابتشا» ای «قشمواب یو | -رنهمادک یلایخ هربزج ملیف دداد | 7. زا هر ج۳
 هکنپ رب ءوالع اهلاس هک تسا هدوب ؛دومنیم اهیاشیپ | یاس : تاعالطا خساپ تن «تسیک رد ن یيا» باوچ
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 . دروآتسدپ ار | (دهب هرامشرد جساپ)
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 ورادشون هن رک و ددوآ

 م ] دها وخ راک هچب

 : مهربت ار

 وسک الوصا
 : ادج جند ذا درک
 حلد و تسیز طبحم نیا دد دوش
 فارطارد هکیتخب دب همه نیادربت

 ردق مد رم ؛ دساف عامتجا  تسام

 تیم و رحم فاجحا ؛ راخف« سانشن

 تساجنر هام شاهمه تسکشد

 نپیم دنمرنه جن د تلع نی رنک دزب

 . تسا طیحمنیادد شیک دنزو ام
 ارچ هک دربیم جند یناریا دنمرنه

 نأیم رد و سانشردق طیحم كي رد
 تساهدمایت این دب تس ود رده یمدرم

 طحم نیایاوه هک تسا موکحمد
 هیذغتكکنس ناتاب و درب درف اد
 هک تسا ممصم ین ا ربا دنم رنه . دیک

 رایدنباذآ تخد تصرف نیلدادد

 كي یرنه تغتیاپ هب و دشک رب
 مولعم امادنک رفس سانش رنهدوشک
 نآ نایمو طیعم نآ رداب آهک تسیل
 زین مهاجن ] یعامتجا طبارشو مدرم
 دوسچب ذ 9 دنم رثه ناونع
 اب و دژا ربپ سما رک دنم رثه

 هلفس .دساف 1 طش
 ردق و قوذیب مدرمنپآ نایمو ددرب
 و دنم رنه ارناشبا هک تسا سانشن

 دنن ادپم هدی زک رب دوجد
 دنم ریه كي رکید هصخش

 ده ان هک

 تسا یهیدب تسوا يرهاظ دوجد
 رباساب رهاوظ رد دنمرثه هچناثچ

 هتشادن یتوافت دوخ طجحم دارفا
 ماقمشزداب لوا رظن رد یسک دشاب
 ناشردق و درب دسهاوغن یپ ناشبا

 ,. دنامدنهاوخ لووچم
 یتساب ,قون رد روکدم جند ِب

 هوبشم دنمرته ی تانجو
 نیچرب یناشیب؛هتفرک ؛رهچ
 یدامخ نامشچ 2 تب ۳

 ۳۰ و و وا وام ام ام وب و و و و و

 1 « رمنب وا 7

 لاسما نت دژدردو دددآ تسدب

 یهوکشاب داومن ح

 مماخ ترهش ( دولبت ترباد ) اب «نلوژمششزورد ملیفدد تک رش

 ده ۴ را
 یرهوش نافتاب نوت ا (اناد)
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 ۱ اب (ان ود) تسا هدومن سک یللملانی ترپش هیلاحهک دوشیمهدیمان

 دشابسم «لعهاموكاتفوخ تداوح

 ۳ و و و وب

 درک

 و

 ی

 مسارم یط (ذرت هاب یدوگب رگ )اب
 داتف رگ

 داقتا
 نب رتهب دیاب

 ۳ رههک اپن "7 و ناکد وک
 ادیلامنیس یمقاد یزاب زا یبلاجیاهه ومن اینا

 لاحنیعرد
 د دی

 ت ودوخ هقالخ راک اب !دیژاب
 دادن یزاب هقباس زک

 مسد وءاد یلامئبس یاههشیپ رثههب

 . دهدتسدب

 دهدیم هلا را

 ناش اد بوخ یزاب

 ارد وخل دن اوتب ودوشیب وخ رکب ژاب هکن 7 یا رب امنیسهشیپ رثهكب
 امکدحرد
 «تسا لک اق ان ایحاشدوغیا رب هکیماقم

 عون ره اب ودشاب هتشادهک یشژومآ وهقباسع ون رهاب دنک اف
 هتخاس ملیفهک یاهظحل رددب

 فاطم اتردقنآ ودشاب ناد رک راک تسد ردیموم تا و رعكب لثم دوشیم

 !یروخ زک رههک دروآ دوج وب دوخ ردا ردپ دشیرنه و ی رکف

 « دشاب ناد رک راک تا ریثأن شربذپ

 تاصخشمنیل وا هتف رو رف هنبسددند رگ و

 « رهچكي یا رب )ال و یلادتب | یرهاظ
 تانچ در مات زا ال وصا دنتسه یرنه

 يباع یماتتهایپ یتسپ اب .دنميتهپ
 . دشاب ادیوه نآ موسد و ایندب
 وهتفشآ یاهوم هژو رهس ودشی ر كي
 یناملسكن ر هنفهدنچ هکبا هدیل وژ

 تاورک و كرچ هقب دشاب هدیدن
 هک یسردنم سابل ؛ نآاب بسائتم
 هفاضاب دشاب هول [ كاغ هطق دنچرد
 نویجب زی ینممرپ یلادوب دنخبل كي
 هنکیم لکت اد ام دنمرثهیرنه

 نشفدءا درد دئم رته رکا سوصغب
 لر 9

 - دوچ و دار
 لب اقدیلاخدوک كي رکف ونهذلثمتسرد وا رکف ونهذ ودشاب هتشادن

 رکفنم یتلاحاب و دژادن | نیمزب ادرس
 ررکبد تسد دنک بیچ رد تسدکی

 -وک و هراشفب هنبس یورب یباتکاب

 دهن ناشن فا رطاب یهچ وت نب رثکچ
 دهاوخن سقن شرتهنوپسا روک درکید
 هدیدع ثاصخشم .دنمر نه تشاد
 اهن ] همه رک ذهک ددادزیت یرگید

 ریظن زا دجنکن رصتعم نپا رد
 هنچ یتسیاب دنمرثهیلخاد یک دن ز
 نودب هتپلا) یشکدوخ هقباس اپ
 یارچام دنچدشاب هتشاد (تیقفوم
 همزال تسکشاب ما وت و كان هدد یقنع

 رته تسا دنمرتهكی یرنه تایح
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 صقاسن لاعشاب هیابهس ریمثبو

 و یسدنه

 با تاصخسم و

 مزاول اضن ردنلسم هایش

 یرته یاه ءژاغم
 هفتف

 .تساآ ۳ نینچ كي رد دعقف

 سه دنا وتیم رتههک
 ,تظلغیرنهلقاسمیا وه هتبلا دنک

 هک تساداد اد ی

 نکس یسک رهیا رب نآ هدندیشکس فن

 هنادازآ

 هاخ بیک رت و

 و دنم ره میتادبن لاح رهب
 هه نا اب یو هدیزگ ر بدم ره
  ایدیورگ سعد وهتخانش تاحیضوت

 لماک موهفعهک میاهتش وتن رک ۰۰

 ام میهدب هلازآ دنمرتهزا یعماجو

 اب هتاقساتم نوچ دیشخ دیهاوخ ار
 زین نامدوخ یسدرب و تمح)همهنبا

 + هدننکش .تبدوجوس

 یرشب قوفام و هدیوجن د « هدی زک رب
 7 ماه بن ی ونه ووشکن ان تم نه
 7 دن واو دتم رته و رنهزا یرت

 دع نیا نوچ و دنتسرفب امیارب

 زوم



 نآرکیپهم
 حاودزا (رلوسبو یناج)ابماقتا

 ریماسد مهدزاپچ جرات رد د

 ( لب لاس هدزاود ] ۱ لاح
 لوراهابدوخع ورشمات قشع تلعب
 حیح رت یک دنزرب ر راتتنا دن وماو

 داو
 تسی رکییهم لیتت وماتی راس

 رد هژو رما هک یکی زکع هلاسهسو

 وربیم رس ترهش و تی ویجماب وب
 نسزا اردوخ یلامتیس یاهتیلاصت
 (اتیداس) . دومن زاغآ یکلاس ۳
 یاهل ریئاین ابساملیف ۱۵ زا شیدد
 هراتس و تشاد هدهعرب او تن
 یکی زکم یاهملیف راعهاش ۱ «لوا
 | لیقفصونیا اب دیدرگیم بو
 تک رشین اکی رمآ یاهملیف رد هکنیاوآ
 یتیوجحم وترهش هن وکچیه دیامت
 یک دوک نارود (اتیداس) + تشادت
 | هرودو دینارنک اتاسا رد اردوخ

 ارف تلایا نامهرد !دیکشیپ ره
 شیئاکیرمآ ملیق نیلوا . تفرک
 | یزایههک تادمات «زورکادوو
 (رپ وک یداک)لثمیک رزب ناکشیپ رته
 | هقوشعم لرو دوب (رتسگنلترب)و
 | . دومنیم اقیا اد (رپوک) نابرپم

 ۳ | ملیف دد تک رشزا لبقات (اتیداس) ۰
 نولرام یفرطزا , دی]دوجوباهن !تسنادییت ینیلکن اهم بکن قوخ
 دنکیم لصاح عالطا هیضتزا نوچ | نتفرگ ارفب ادتبا لا نیا یو
 اب قشع زا اد نلک دریگبم میصت ۱ (رتکنل ترب) و تخادرپناب نیا

 اریز یاس "فرشنم(ویکو کیشام) نیا نتخومآ دد ینایاش
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 هک تسادقتعمهدرک فلات روتامآ

 «. دیماجنا دها وخ

 دن ورم راکب

 نایرجزا [دوتیلا) اترومتیارفرد | .<یدیدش لاعما . دوست یوب ناپ ز
 تالار رخ( ها تق | لبسب اکیرمآ رد < ژورکارو و ول
 نولداملمانیایور تفرکدهاوخ | (اتیداس)بیص ین ادارف ترهشدم7 ۰

 وا و دزیریم مهیود (وکیشام) اب یناپک روظنم نیسپب و دیدزگ
 سعود مدح اتقب یتگن هاو تفرک شرقب ادوار راوناردآری»
 و هدش ینایرج .نینچ هجوتم نلک_|لاکیذومملفدد(ادتالویدام)تاهایو
 -یم تداح بیت رت نیدب فالتخا سی .داد تک رش«دان رسو بلاج و "

 ووع | درب نی دقنمزا یکی ملیق نی شی مت
 نوع است ةتعکفاه ناب ات راسوتشوت( اب داس)هاب

 تسودود لثم رکید نولدامو نلک نیا ددشیزاب رک !!تسی

 ملیق ماکته هچرک دندون رادان و
 دننام ملیف هحص نیرخآ یدادرپ

 اب یلورشوخو یناب رپم اب هتشذک
 راظت) یلو دندود داتفررگیدکی
 ودنآ نیب یکدزب هژرابم دوریم

 و دون فراب نکو نولواماب
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 هرابردیتاکن

 وحتب _ اههنحص بلغا هکت ۲ دوجواب :اهاماروت اپ ددومرد اما

 فلت لصاوق و ایاوژ زادتاوتیم یرتنک (ژاتوف) اب و رتوم الماک

 دب زادرب اماروت اب كيدياب امقا ورک !كلادمم «دوشهتشادرب
 هکتیا رگم؛دشاب هتسه] دی اب عقومنی ارد نی دودتکرح:هک دیشاب هتشاد

 دبروآدوجوب بجعویداعریغ یاههقا دیها وغب

 6 ۰ ۷۵ووآ لک و«ت «لی
 رد لبقءامدنچهک (اسآ قریدربت) دیفسوهایسملیف یاد ربملیق یارب

 نا داد ربملبف یا رب هکس اتک رودمآ لئات زاکساذخاب دشهداد شیامت نا رهت

 رطاخب «

 ۱۹۹ لاس ددک 21

 دیاب لقاال هچرد ٩۰ سوقكيرد نییرو» ندنادرگ یارب »
 دیآ امارولاز نایاپو زاغآ « یمدوح انض .دوشهدف رگ رظن رد هیلاث ۰
 .م را دیمهگت تک رحییا ر نرود ها۳

 لوطب هیناث ۲۴ اههج ,یه رظنبهجرد ۵۰۲یاماروتاو ره نیا رباتب

 بتارسب ملیفیوبمت ومتیدهک میدرک هراشا ای وک هتشذگ هرامشرد

 روطب دراد هنحصره «تدملوطودادقمدداپیت وک رک د و تا ربیفت هب یکتسب
 اهنآ دص رد ۸۰ هکی عضوردالتموا.تالپندرک هات وک اب دیناوتیم یفک

 دینک تیوقت و" دییأت ملیفردارناجیهو تعرسیاسحا «دنشاب پازولک
 شمادآ و توکس عاقلا رطاخب الوم لیوطع یاهتالپ ؛ سکعرب

 لداک تماص راکهاش ؛ لو» غوت یارب یاهتجرب رایبلاثع)

 مراهچهس دشهتخاس ٩ ۲ ۸ ددهک «ك رادن اژتامل اتو هب موسوم تسا ری ارد

 ( . تشاد یریظتیب وبیجع یاهدید هب واز ودوب پاژولک ملیف نیا

 نایاپ
 «دروفنلک دیدم شوخو و < ودنارب
 ریدم ؛ دوویلاه رد دروخیم مشچب

 ؛ هرود) ورتم ین ابمک یاهملیف شخب
 ووب هتخاس اپ رب یلصفم نشج(یراش
 و ینف نانک راک هیلک نشج نیا رد
 متدا هام هناغهوهن» مایغ یرنه

 ۱ (یدأش) دن دوب هدناسرمپب روضح

 دم]«سلجن ]سل هب «كدوب وی » ۰ (نویلاکیت ول)ماگنهب ان رمز ادتب
 هرهوشا رع كن | رنو نمتسآ هتنک وا | یتامحزز|سپسو دومنفسات راهظا
 كج)و نادرک راک (ناملیناد) هک
 هدیشک ملیف نیا هدننک هیهت (رگنیماک
 هناضا هاگنآ و درک رکشت دندوب
 نیا نانک راک فسات تعاب » دومت

 ناشخردهراتسود نی هک تسوی دوتسا

 نلگ و ودنارب نولرام امتس ملاع
 و هدمآ دوجوب یتاقالتخا ددوق
 یب یتسود هک هدیدرک نآ بجوم
 یهتنم یدیدش هنیکب اهنآ هباخ
 ین امهیم نیالیکشت تپجرپب دوش
 اقووكاپ ادینونک توادع یتسیاب
 بنادر رپ ودناب اد قیاس یداد
 ها یراشهدود )

 هصخشب دوخ و دن درو | یاچن؛

 .زییدنموت

۰ ۵ 
 كذا رفأرج

 دن درکیمن كرتاد ( اوا) یاهظحل
 نا رک (یکنارف)یارب حاضتفا نیا
 شرسمه هکنیا زا اهنت هندش مایت
 یا هفاک رد یتسم ملاع دد اد یبش

 نیاذا هکلب هدنارذک مانمک و تسب

 لاح دد اهناوج بلغا اب هک رظن
 حساهدشهدید ندرگب تسدو هقشاعم
 (یکنا رف) تشذگ هک یتاب رج مامتاب

 دهو قالط اد شرس,ه دشت رضاح
 نایوک اسان و دمآ وا دزن (اوا )

 بورشم هک ین ز) تفک نانکدیدهت و
 شوغآ رد اددوخ شکیو هدروخ
 وت یرسه قبال هدنارذگ اهدرم

 (۱!یهدب قالطا رمیتسیاب « تسین
 نیا هب شخرک (یعتارف) نکیلو
 نادنمقالع همه دوبن راکهدب اپهقرح

 یمرگیدکی زا (اوا) نارادتسود و

 رضاح (یکنارف) ارچ ) دنددیسرپ
 ارچو۰ ۱ تسین ( ادا ) قالطب

 یاهتشذک نیا مامتدوجو اب (اوا] |

 اد دوخ یئوشان زیکدن ز شرهوش
 (ادنکیم اجیب شوه كي یادف

 نیاباوجب رداقسکچیه یلد
 زا سپ نونکا ۰ دوبن تالاوثس

 هتداحزا هامداپچو لاکی

 ودنانچمه (یکنارف) رکذلا قو
 راگن ربخب وا. تسایقابدوخ میمصت

 زونه نم تفک (دنل یووم) هلجم
 نیا دیاش مرادیم تسود ار !وا
 ؛ رورغ یدرزا نم نتشاد تسود

 هب رضاح اذهعم دشاب رفنت ؛ سوه .
 متسین وا ۳ یلادجو كرت

 زا هتشذگ هتفه زین (اوا )

 تشا

 شید متسین رضاح ادباو منادیمن
 ینیروشهزدابم هک یتسار«!منیبب اد

 4 ؛تسیچامش هدیفع « تسا |

 1 اهن زرا رسا
 مدقتعم نم - یددهم

 راق ردا دیرس دن اوتیمن

 .هابتشا - یعیاعم كلمدن راد
 .مهدیم من زب لوپ ددقره نم
 ۱"تساهدرک راکچدی وگیمت



 ۳ یا ناگ فنسو ون

 وه و لاجنج را یریگ یلج ۳
 دعزا هک تسا یلاهذاوس

 مد رمیتق ودننکیم هدافتسا هوس مد رم

 رک ادیب ی تالاب رکف حطس

 هجاومتسکشاب نایاقآ نیا «داثآ»

 دشدها وخ

 هب دوج و

 ۱دیئاهنآ

 میها وغیمام «میهدن اهدا
 اهوب دوتسا رد قحاث هک

 یاجب یاعدا و دنا هتف رک لگق

 اهرتآن رد اب دئنکیم ملیف نتخاس

 دوشب نادرگ داک و هشیپ رثه ناونع
 اجب رص ام , مينکاوسد « دن |هداد

 قباطم ار هدع نبا هک مينک

 دیب وک میهاوخ فورع
 ام رثهب دصقب هچو دمعب هچ هدعنیا
 ز را هب «استلمحور هب «امدوتل وک هب

 تن ایخ ام یعامتجا و یخی راتیاه

 یلوپ هک ۲ رطاخب شا همه و دننکتیم

 شهکن ] ایدن ز ودن اب هادنیاژا
 ۱ ام

 یر

 یب یاهداوسب ین دا
 میها وغ ابن اب دیب وک میهاوخ ارشزرا

 زا اد نددوآ دد لوب هادهک تفک
 مو لات

 <قرطا زا

 اد ترهشءا دو ی اهلغش
 ناش روطح فو رعم هک

 دن رو تسدب تسا

 یمن بوچكب ارهمه ابیلو
 زاکب العف هک یئاهن ] نیب رد

 اب دا رفا دنتسه لرتشم ملیف هیهت
 ان داد دوج و یتیحالص
 هک دزاددوج و یداب زیاهدادعتسا
 هداد قوس یئاطخ هاربالاح هتیلا
 دوشیم

 ار دمتسوحلاص دارفانیا ام
 هچوتما داهن ] و :ادميها رخ سیخشت
 میها وغ ناش/ انها ز وهد رک ناش راک
 درک

 راکب ادووخ ششوک مامت ام
 یئاهنآ یا رب ۱ءا رات درب میهاوخ

 دن راد امنیسرما ردیمقا و هملاطم«؟
 یلامنیس كردو دادمتسا هک اهنآ
 دوج وراهظا تصرف و میذک ژاب ؛دن راد
 رد هترلسفالتخا هلئسم .میهد ابن اب
 اههقیلسیعامتجا رهرو تسیت نایم
 دشابیم تدافتم اعط اههب رظن و
 تسا حرطم ندوبن ایندوب هلثسم
 هک ی صغشنالفای 7 هکت نیا هلثسم
 تیحالصدن زیمتسد ملیف هیت راکب

 مفاد

 ۳ اا ی

 راک اب 7 ؛ هنای دراد ارت[ لقا دح

 دهاوخمات امینآ یامنیس مفنب دا
 یب ملیف كينتخاساب هکنآ ای دش
 هیپهت ؛دنکپم ها ریگ ادمدره , شزرا

 سس حأ» ۹ ۱

 هد رنه مادختتسا
 ایفس و هایس») « منيج رد یی
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 ود.و نادمتسا اب یولاب دنچ ملیف ود ن
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 _سسسسپسسپسپآ»آ»پآ»پچپسسسصسسصسصسص
 #۷»#ٍِِِبپسصصسس سبد

 ۱ دور ناممشج

 بی یو و ی یو ی وجوه و

 حس

 . , دینک هاگن ۱رالابسکع تقدب رابکی

 مین وکب رگا دینک دواب تسیث نکسم ! دینکفی نآب قیبع یرظن مه
 4یکدامادنیلم» زیکن |سوهر بسانتم ندب ونت نیااب سکعنیا بعاص

 رگید دابکی توخ

 ۱ دشابیم «تنب نوجو ما اخ رتخد

 و ۳۹

 هقیلس فالتخا هبهاب امنجنا
 دهاوخیاهدعزاک اب میطلاب هکیئاه

 تیحالص سیخشن رگا یلو 3

 اهن[ ردیماهدادعتساو دادار اپن

 دروس اد اهنآ اهن درک فشک
 اپن آ هکلب داد دهاوخن رارق داقتن

 یلانهادو كنک د دوم هداومه ار
 داددهاوخ .دارقدرخ

 تاسیضرت واهراشانیاابای۲

 هتش هیشاح رد هکیئاپن ۲ مهژاب
 بی رف دنکیم تی نسح» داهظاو

 ار اهداوسب و نیضرفه و اهدای

 یاههیاریب مه زابر دروغ دنهاوخ
 «تس هتهآ و نجفا نباهب یدابس

] 
 هلاقم دز و.رد

 الهش مناخ
 هلجم هکی ئاطعل نبرخآ رد

 الپش مناع ایا هلاقم
 نیدقتم رخا یاهدافتا دروم رد
 مدتاوخب اجنیا هلمج زا یلامتیس

 :.دشیم یناچ

 مقاونم فسأت هروم هزادتایب هک

 یقطل یب .نبا داظتنا زکر ه و دع
 متشادن ناسازا اد تمهتدو

 دوالمفم هتیلا هلجم هدنیآهداشرد
 تشادمیها مغ تسص درومنیا

 ناب رظان - ش
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 نیا یئامتیس ناگ دنسب و

 !دش هعشا ذگ تک رش رایععا
 ُ الاتسا نوعس

 | هچ مچ هم هچ هو مچ وب وب یو یو یچ مو وب مو یچ هم یوم

 .)سم وشب امنیس
 یا ات

 راک دایی دوخ یعالطایب و یماخ 9
 وشوهاب تسا هكت 5 ۳

 نیا هدوپب
 یناشن دز وشوهز

 و دنکيم ورف همه قاب درب« نادنو
 رد ار شدنساتدهدبم همادا ردق

 و دنهد دارق و لیاقع

 دنتک شیاوسر
 -یب وماخمع هکناک دتض

 زا و ندوک و شوپب مهودنعاللطا

 سس هلحتآ

۰ 
 هتفشآ یلامتیم هحفص لوتم

 دوپهدب رب نا رکبدیای و رب «مهژاب
 و«دنتسه ناسیوتب امنیساجت ۲وزد
 لصا اجن ۲ منابیون داقتا اجتیاو

 «تسایب وخ ویئا

 لبقنیازاو «عازتت
 رتههداب رد وازا رک !اتتیطم لاطال
 الصااعیادو

 دیهاوخ حبض ون رتشی «ریغ ویلایزد
 دهاوخ ورق < لک رد لیط» لتم
 دنام

 شدوخ لوقب هکن۲ نيع دد
 هتکن نیاو«درادن یکدنسپ ون هبعادو

 یتاپچ هب و دنادیم ملسم مه
 لئاسم لیبق نیا درا ودن اوتیسن

 نیک ورس اهنتهت زاب دوش دشک ر هتش 2 هن زاب دوش
 اب < . دیدجیملعنی زاومو اب هکلب
 عازتنا دزا هک حیحص داقتناساس

 لیکشت < تقیفح وییوخویایز
 ار رسک دفنکسا ملیفداقتا دوشیم
 دنکیمژاغآ

 هلامب

 یکدنز حرش ریبک ردنکس
 حرشهک دوبن مهدآ رق تسا ریبک ردنک-
 نیا؛دشاب ریفص سابع هاش یکدنز

 تن وماراپ مظعم هت اخراک طسوت ملیف
 هدش هیپت (تسا اهلومروننآ زا)
 ردنکسایشک رکشل حرشان امهو تسا
 تن ندز شتآ وناریاهب رییک

 مه اد ملیفنپا «ریفودشابیم دیشج
 هدننک درا و هک ابهابنیم تسانکم«
 تسا تن ومارای هن اخراک تالوصحم
 تسا حبحص داقتن !؛تسین نالعا هتبلا)

 تقیقحیب وخو ین ابی ]نیب عارتت هک
 رواب دهدیم لیکشت ار نآ ساسا
 دهدب شپ امن (!دینأام رف

 نآ (تاشنم)هدنس ون مان یتقد

 یاچ ردهک دمآمداب مدید ار هحفص

 یامنبم تمنص بوخ یاهلیفزا یکی
 نونکامه هک تسا «انآ> ملبف ینایلات"
 هدرادک شیامن ضرعب ناریت یاهاتیمرد
 تسا .دش

 ینایلاتبا فورمم هراتس ملیق نیادد
 یصاخ تبل ورمم ناریاردک وباگتم اناولیس
 دنکب,یزابثسا هدرگ اد

 هدهع ار ناتساد یسلصا لد اناولبم
 نیا ردزیب «اشیرناسپ» شرهارغد دواد
 یزان زاسپ اناولبم . دووخبم مشچب ملیف
 هعرزمكارگ و «خلت جن رب >یاهسلبت ردندرگ

 رد یددرز و
 دش دهاوح هداد يحي 

 2 ادیپ رنهملاعرد یدای»

 هک هخرچ رد دزد مند و

 رجاهم ناویک

 یسصجت و ۲ ۷

 ۶۴ ۶۶2 ه ۲

 ۱ترکو ۰ و
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 کوازتیزت
 رده 7 یرثه رظن زا اناولبم الوصا ۲

 دین او وب نوت
 هک تیتیدوآ. .دایهب حاتحم

 نا نا اس هما متلفت
 و دننن رک وا زار« حیحصداقت

 نامپم زا .هنوگچ» نتشون لابیدب
 اهمتاخ د> < مینک ی ل

 وکد و«دبشاب
 شون میتسن ان اما

 دبل؛یت اب زهچ زاد رکیمهمج رت رکا
 یس رافژ

 !ناسی و امنیسیماهستک رش
 داشماب هلحم رد مه شم هتفح

 پاجب «ناج رموملیفزا ی«!دافتناو
 نیحت و فی رمت زچهک دوب هدیسر

 نیانانکی زاب وناک دن زاسز آنا وارف
 دوبن یرگبدزیچ «اكرزب راکهاش»
 یکیادتب |میاهدرک قیقحت هکیدوطب
 یلدشم هل اقمیمانیس ناک دنسب ون زا
 طوب رمیل وصا تاداقتنا نآ نمضهک

 هلجیب دوب هدش حرطم ملیف نياب

 تاک زیشود هب هدژم

 ملی ءدنک هیهت اما
 ه. ار و هثف اب بها

 دعاقتمار هلجمن
 را روب

" 

 هلحم ر ده هاش

2( 
 زم هلاقمیاجب هک دنک

 ةشوت وا دوخ طس

 تساروآ جم اعقاو ریخنیا

 مین ادیم هتع ا ری ژ و داشم اب هلجم هک

 وخ راشتنا هانوک تدم
 درد یعامشجا نیزو

 ۱ ناوخ ورو

 هل اسدصه ر 4 ةيقح رد و هد
 هلجدنینچ دد تقون ۲ . تسا هئف
 ٍ رب دم تحت ردو یلوصا ونیزو

 یلخاف و دنمشناد ناک دنسب ون

 وتلماش دمحا و یلاوروپ

 ناگدننک هیهن هک تف ریبن

 زادیچمآ وفی رعتب دوخ « ملیف ك
 تیت نسحذا « هتخادرب دوخ هت

 هلجمنی ادنمج را ناک دتسب و و ریدم
 دئک هدافتسا ءوس

 م رتحمنای دصتم می دا ودیمآ ام

 شزراب « يداشماب» بوصحم هلحم

 هداعلا قوف هجوت و لابقتسا نسح
 هوگنیارد: هدوبفتاو الماع مدرم

 هتشاد ی
 یتاهابتشا نینچ سب نیا زا ات دنشاب
 دوشن را رکت روب زمهب رشن رد

 تقدوهجوت تان ایرج

 ارنآ راظتنا اهتدم هک امش صوصحم كيتام
 كن رشوخوابیز كيتام نیازادیسر امیپاوهاب دیتشاد
 ۰ دیئامن ندید

 نیون ژاساپ یردالدا نوآ هاگشیامن - نارهت ردشورف

 كازرطخ نز
 ارنآ داشتنا هوم هک لاس یلانجو یسیلپ ناتساد نیرت جیهم

 . دوبدهاوخامش سرتسد رد هامرهم متفه هبنشزود میدوب هداد

 یلان رطخ تز
 « و درب دنهاوخ ثذلنآ ندناوخ زا هصههک تسا یناتساد

 نب رفآ نبریشو جیهم ثداوح نینچ بیک رتود نآ هدنسیون یدنمرثه
 تفگ دنهاوخ

 هلن طعخ نز
 امشب فلربت و یناعوبطم ءاگنب فرطزا كيدرت یلیخ هیآ رد

 دوشم هپده

 ۲ ۰هحفص-



 اثرهیم ۱
 تفریم ورقششوگب گه متسیت

 قینجنمیال اب تسحژرا زهاب هرخالاب

 ابدوب كبدرن هبترم داهچهسو متفر

 لوماس یادصاب هک میایب نیمزب رغم

 زا نم) هعطقو سبحهنیس دداهسفت

 وخار( مسرتید برقع
 داک سی ورس یلبق ووتسدب اب ثقو
 هدنم رشهدشب فر عب ادبآ هل ول ژا راک

 كي درت هک دیشاب بآ ردقن  وتفرگ

 دوب ملیف ود نیاذادعب موشهفخ دوب

 دننف رگ مصن یلسحم دیجم وژرز هک

 لد ینعب لایخوباوخ ملیف مودلر»

 دننک داذگ او رک اچ هب ادشات رم

 یمهک داد دارق دافم زا يکي

 اصوسخمژرژ و منک لیعهدن یتسب اب
 یم هک دوب نیا تشاد دارصا یلبخ

 ناب زب ابیدوسف رب شب دكب یتسب اب

 مراذگب تدوصب (یزب شیر) هن ایماع

 دشیمن یدادربملیف لوطرد نوچ

 لاح رهب و تشاذگ یعونصم شیر

 هروخیمءزب رخ هک ره)فوررعم لوقب
 ًاراجان (دنیشنب یتسی اب مهشزرل یاب .

 یتسب اب زب زعناک دئن اوخ متشاذگ شیر .

 ریقحرسب هک دنن زب سدح ناشدوخ

 هدراذگ شی رهک یهامتذه تدمرد.

 ید هاب راب راهچ هسیتحد« آ هچمد وپ
 هبه اب نمودندوب هتفک كلتم . هک"

 منک لمحت مدوب هتسن اوتن یدر منوخ

 زاب دیشک اهیرت الکب راک و دیالک
 (لایخو با وخ])مایق زا یراهنعصرد ۰

 یاب دامیتسب ابیم ینسحرهدبجم ویم

 كسوسكيشرمعردهک نیقح هک مینک "
 رامیتسیاب روطج «هتف رکن تسدرد

 یاسحمند رک دودا دمیغض و كزان یاه»

 مههدنخهکنیا رتهزمشوخ و من زب هرک

 اب اب مدرک سابتل | ورا رصا هچ رهمنکب
 زا یسک ه ودوب اب رام مردپ هن نم

 و تفریمت و رف یسک هلکب مماوتازا

 زا رتمداهچهسزبن نایفارطا هه

 دن دوب هتنربقعاهدامیواحیاهق وهتس

 سب « رخالاب دمای رد یسک

 اهرام ودب هتبل اداپ

 نوخ هنشنایفا رطا هه ,
 دیپ لثم هکیل احرودیجم و نم و دنتف رک

 ولج ناتساد متسدنوچ مب هی زرلپم
 ,میتف د»

 هلجم زب زعناکدنن اوخ امنح)
 ( دناهدید ار ملیف نیاامنیس هداتسا

 نیمهدد مدنا

 تسا رج ناونیهدادنمب هدروا رد

 هاگتسرتشپ زاژرژ هکنی امد رکیمن

 تک وحروضنمدیشک ءرعن یراد ربیلبق

 هدنخاب و مدمآ مدوخب هدنب هک نک

 دیجمژاتدهتسداد اهدام هناضات رم

 هک د وب هدن امن یزیچ مشف رکیم لپ وحت

 زدی زع هدشناوخ منک هثکس صرت زا

 اهدامدب راذگب هدنب یاجب اد ناتدوخ

 لخادوم را مهوم رک مهدن دوب د رسمه

 و وین ]دن دشبم تسا دوم ن»تسد

 ددهرغالاب مداتفا ندرک طلفب هک ون

 ۱داهدامژا یگیدوب كيد رت یا هعح

 مدوب هد هرک ینسحء«ند رگب هک

 یگچاپتسداب نمهک دنک هفخ ارینسم

 وهدرک روددیجمند رگ زا ادقوف رام

 یحاصهکی روطب متف وک نیم زب مکحم

 و تساوخیم تداسخ ًادعب اهزام

 میاهملیفماتهدنب هک اناید وب دوتسا

 اد هیضقهت ورسمدرک یاب اجن ۲ ارد

 ددوآمهب

 نایکیچاخلوماسیدنچزا سی

 اد یناهفصا مدادناژزا رسكب لرد

 نادرگ واک یا آ یاهنحصرد ودادنمب

 ربقح یتلکسا یولج دن دو«رف سوه

 مهام دروای رد تكلکش ودشکب ارد

 نمط نیهددمید رک عورش اداچان

 رک اچ شوک لغب نانچیریت یادص
 مشق ادخ هظحلدنچات هک درک ادص

 هک مدیمهف ًادعب مدش ربخی ایندزا

 رخنودب نامدآ یلبقدا رفقبط
 نم

 هتفگ ودنک یلأخ !دریتتشاد روتسد

 اد تقبقح رکا ثسا نکیم دندوب

 # ورندب اب وموشن رضاح نمدنب وکب
 نابرجنباذا لاحرهب منک بارخ ار

 و درکیم درد هدننشرآ هتفه ودمه

 میتف رهجل مع یار رسلب اب هب هک ادمپ

 نش وكاخ یدابزرادقم رتکد یانآ
 هل ولک كيلخ رثا رب هک ادای رد رانک

 دن رک حداخدوب هدش مشوکلخاد

 اهالب نب | همهاب هکس ۱« مش و

 دناهدروآ روابن رهپس رس هک

 دوشم امنیسژا تبحص تق و رهمهژاپ

 هبلاحو هدربمدد ششوگ اب زا شی

 لوماس هک یملبف دد تسارارق زین

 دادمت هب وهد رک یژاب یل ردپ امنیمهیپت

 رداین رهپس هیازفای دوخ ناتسود

 یزاب قینرو فلکتیب مدآ ی کدیز
 هزب رخ و بوخ ملیف قشاع و تسا

 یکبدزن هیتآ رد دراد لایخو تسا

 زا رس مه دیاش و دورپ هچراغب

 یکی نادهبنوچ ددداپپ دد دوویلاه

 حق 3۹

 و و و یو وج و یورو۵ هو

 تساد یلبخ اد بونشفیلک و هثباب

 ۱ یبجعهفالعلوماسهب ابن رهنادراد

 شتاتس نادنم رثه هیلک هب و دراد

 لاگدنب وثب و دراد صاخ تادارا

 دیوگیمو تا دنباله بیام
 ناگ هیون یاحب تاداقتا رگا

 دوبل ريخا لاسداپچ هسدد یمامشیم

 یقرف نوتکات چیه اهاننیم مضو

 / پوکسامنیسام الضادباشو درکیم

 | دیاش و ميدیدیمن و هدبدن نوتکات

 ) تايام یتاتسءهز لثم اهامنیس مامت

 اشابت رب هبت رمكي تقودنچ یهاک
 ] نابحاص هکنيا و دمآیم ورف نایچ

 وریمت هب دوجم نونک ات اهابنیب رگ .ددوآدوجی تفیلک یرکت ومو | ها

 | دن اهدشاوههب وهت یاپهاگتسدبصت

 ناگدنسیوت یاجب تارکذترتا رب

 مه اهملیف دوم رد دوب یلامتیسم

 یاپملیف نامه زونه دی اشروطنمه

 اب هکیت روص دود مبدبدیم اد لذتیم

 مدرس و ناکدنسیون زا قیوشت

 دنچ رد "انتیب هتشالع

 انیس نارادتسود لاسما اصوصخم

 اسومخم دندبد یبوخ یاپملپ

 هب تبن نیدقنمزا یضعب تاداقتنا

 رخا لاع

 | رب یلبخ یناریاو یجداخ یاهملیف
 ابن رهیسد وزن ااه و رامتیسم تاعالطا

 زا معا یتاربا ناگشیپ رنه هیلکب

 و دداد تدارا ناوناب و قایافآ

 ظاحل زا مادکچیه اهنیا دی وکیم

 هکنب دن اهدش راک نپا لغاد تاپ دام

 هتشادا و زاک نی اب | اهن آ امنیسنونج
 یلامن رثه لوفشم رفاو هقالعاب و

 یابل وا هک دراد نآ ی جو دن وشیم

 اب هک فثص نباب یرتشی هچ وت روما

 لوفشهداب زیتحاران وهتسخ باصعا

 و دننکب دن وشید هنحص رد یژاب

 ینسیاب زی زع ناک هنسپ ون نینچمه
 زب زع ناک هشیپ رنه و نادنم رثهه

 و هدون هجون شیپ زا شیب یناربا

 یقامتها رودنسپ وتب تالچم دان ]زا
 هتشذگل اسرد هک روطتا-ه و دننک

 هب ثسد امئیس هداتس نبزو هلجم

 و تسا نیس هوخدد هک دژیراک

 نا هشیپ رثه زارفن ودب هک یاهزئاج

 تمنصب اد همه دادیناربا بوبحم

 دیما درسک را ودیما ناربا یامتیس

 ناک دتسب ون ونآک هشیپ رنههیلک هک تسا
 مهاب هشیمهملیف نادادتسودهیلک و

 یامنیس تنصرد قافتاب مهدانک رد

 .تنص نیا و هدون ششوک یلغاد

 اوه ام ناریارد هک ادزورما یون

 كلامم هیاپ ود دداد یدایز ءاوخ

 ... زورتآدیماب . دشاسرب رکبد

 ۳ و

 ی ایویمهر

 + جت اوایل و دومنپم
 لد رید یلیخو دوب هتخ هد ناوا رق

 خلودااب .دزبسیم یسک نشعورکب

 تاعاش نسدوهتار

 تفابهمناخ

 تم! ریلاهچ وت

 وی و ]قعع

 هر ودکن ی)

 زورب زور ش

 جوچ دا

 یهوق و تعاربلانیب

 ماحنارسهکنیاات ثفاب ی« تدش

 دش یهتش» ی ادج 1 یا

 یاههتسح دش رکذ کب رو

 هكي «باتفآ ددیناتم» ملبف یفثع

 نی حدود 2 9 یقسههطبار
 هولیت تب ۳1 مابق نامرهق ود

 تساهتخاس درا و نآ

 ارد رک راک <سن وبتس یدوج»

 ذا «واقتسا ا + دووبلاه ردتلاع

 رپ ماکت و تا ریلاریظن مک یلایر

 یرمکت ومرکقتمو یاححور ؛ینمم

 7 هکدردآ دوجو یلیق » تقیلک

 ۱ دوخیاربناوارق تیقنومزا تشذگ
 :نیزتپب هاکسوا هزیاج ندوبر ورا ۱

 لدا هشیب رتهود : لاسینادرک راک |

 و دیهخیقشعراثق رک ادروب زم ملبق |

 سنوتک اهکیووطب دون یکشیمه

 شوغآبهواب ود تازبلا ۰ اهلاسزا

 .تسا هددوآ هانی یرگتت وم

 دیدشت تعاب رتشی هک عوضوم

 تک ر ع ۰ اد ةهاوحخ هقالع نيا

 دولت تباویلاو تفبک ی ربکتن و»

 «یتناکی رتتپ هد مان .تسا یملیق رد

 دشایبم نی دود یولج نوک )هک

 ووکیم ینیب شیب هکید طب زین ملیف نیا

 .ملبف یندشن شومارف یاه هحص

 ههآونسدن زاد «باتق ۲ رد یناکم»

 مو یلاجسلم احدی و تخم

 زامشب لاسیاهملیف نیرت راروب زم

 تف رها وخ ۱
۰ 

  تبازبلا نیجاودزا هراب رو ۱

  دوج و یقلتعم دیاقع یریگتت وم و
 دنااد هدف یاهدع دراز

 ۳2ام قشمنیا هک



 دن هرومود هتفاد» ریآ دو رسا همج رت
 سنوم یکدوک زاو متسه نم سک |۱۳

 تسا هتق رک ماجن |عقومزا و

 سکعرب ودهاکی

 مهدمه و

 9 دا و 5 تیابت متسه نادرم نی رفتی اوخ ات مرادیم لودم ) تارا ی و نا زیمرب و دیازفایم وتب ما هقالع نا مدوخ منکیم ساحا هکنوتک بدن وتیمل رپمزاهردكي دن وتب وتب تست نمهداملاقوف تحم و درایب !رهاظ هک جاودزا نیا:یاءدوب
 دوجو یتحاد و رطاخیدنسرختابجوم ندزو] مه رت رو
 تساوخ مه | وخ مهلشآ را ارراکنی | ددمشاب قفوم هتشذگ زا رتشب تارمب

 ۳ رگ و سیوئبادهمان باوج رتدوژ هچره دکمه ة و ًامتا 1 ت كک 9 رطاخ نتخاس دونعخ هاررد ود رهامو دنک كنک !رم

 یاد وشراتسا وخ شا هژات یک دن زرد روا توامسو تیققوم بلق میم | رت هکبسک .وشراتساوخ شا هژاج هویار وات 9 ات تیویفرغدب نآ نیش یدرک بتا او
 شا همسر دی راذگب یاجب تدءاق روشی اسآ کف زد هتسوبب ودرادیمتسود

 دنچ ینعی رهظ ژادمب میت وجنب ۱3 ۳

 3 هن اتخشوخ .دیسزمتسدب مدوب هدش غداف ماش فرصزا هکن]زا ۳
 قاطانوردب اداههمان یواح هتب کر 0

 نآ مدناوخ رابکیاد همات هکتآزا
 مدوب اهلت مقومنآ
 ِ سب دوب هتفدند رب دوخو هدروآ
 !دبایسآ كي دزن هیلک هک بک یس هداژردا رب .مدیسر اب رد راتکب هاب تارط) دا ععکز] رویعژا دمی و مداتقادا رب و مداپت مچ نوردب ؛ر
 یددرب اردوخ یرکیهام روتیو . داد مالسسی درد لا

 ديشروخ یاهوترپ نیرخآ یامرگ رد ات دوب هدرتک هی یر ک
 یعسای شمالسب مدرکن یهجوتیوب الصانم . دوخ هشش بو رفماکنه
 نوچ . تسایشوجرید و كشخ مدآ بجص تفک درخاب ترا مزدا

 یلنس هتخت یالاب رب .متفد الاب یلحاس یاه.رعصژا مدیسد ایرد دانکی

 دوب هدنکقآ هیاس یکچوک جیلخ زارف رب یکتفرشیپ تروصب هک یک رب
 شقیاقاب زوربمآ . مدرکیم انشجیلخ نیاددنمالوصم اهن اتب ات ۳ . متفرگ دارت
 و تخادنایم رگلل اجن ردو دشیمرود لحاسزا دزای هاجنب دودحرو
 متفرگمارآكئس هتخت یور رب نوچ.مدرکیم انش شیوسب نم هاگنآ

 نآدد رکا . مدناوخ ارتآرکید رابکید مدروآنورب میچژاار همان "
 رهشرد نمزا دود اپگنسرف هکر قن ود نآب تبن دوخ لدرد تاظحل

 یاهرذ دندوب یکدنز یاهیشوخزاندرب تدلو یلوجناکمرک رس لپات
 درکیم مرگاد ملد ناناهب تین تبحمورپمزا یفونرپ قیر و مدشیم داشیکدنا اهنآیداشزاو مدرکیم ساحا قالعو یدردىه
 تساهدوسآو مادآمت ادج و مشاپ نئیطم متری
 یهاوخدوخو یدنب دوخذاو مدوب داسرش دوخژا هکیلاحرد ۷

 هنوکچیه متسن اوتببا مدیشوکبم «چره مدوب هتشک كانبشخ ًادیدش دوخ
 دنچ یقیاقد . مدوآ دیدپ ملدرد ناناهب تبت هقالعورپم سابخا

 و یتخرکراچد دوخ یا ورنا و یتعبدب زا هکیلاحرد متشت
 اریسک و مدوب هتفد وراهجلاک مراهچ سالکی هژات هک هاگن آی یاهلاسییظن زاب یلو(مدوب هدیسر)یکلاس هسوتسی هب هکدوب دنچ هزات ۰ متشکهیخروانهبو مارآیایردب مدوب هدش یبجع
 یلایند طقف ۰ مریارب ددومتشادن ینانشآد تسود چیهو متخا

 .یرادهنالع هچغاب دغاب ننسادآ ۱ دادیم مزاذآ و درشنیم تدشپ اد م یناتیاحا نامی تسددلپ بدو داد شمادآ ونشودخساپ اهن آیارب متسناوتین هی اهشسرپ

 : موس لصف
 تخاسیم هدزتلاحخ و راس رش رتشب ارم هجن]منکیم نایک

 هنامیمصیاهوژرآ و یعقاو یلاحشوخ «زوربمآ ناتسود فعشو یداع
 كي بت لیسفرطهدهزا دوب یو تداعسوءافرو یتغبشوخ یارب نانآ
 دنتساوخیم نم زا همه و دیدرگیم ناود نمیودب هک دوبشاب داش و
 و میامن غالبا واب ز و ربمآ جا ودزا رطاخب ار نات ]یاهتینهت و تاکی ربت
 و ناتسود یورب مدوب زی رکان دوخیلطاب لیم مغریلع نایمنآ دد نم

 نآونعب نان ]شاب داشو تیثهت باوجرد و منک مست ناگیامه وناب انشآ

 یم یبوخب شیپ یتدمذا هک منکدوننآو نینچو مدوآدورف یرسرکشت
 هک تساهدوب اجب رایسب و داتفا دهاوخیفاغتا نانچ یزور ما هتئاد

 تسا هتفای یتاماسورسز و ربمآ ماجت ارس

 یکدوک ژازوربمآ. ماهدش نئاغوورود یمدآمدرکیم یاسحا
 ومشاب رفنتم یلددود و ایرو غ وردزا هکدوب هدرو] رابنانچن ]ارم
 مومذمتدشب نا ویح رد هچو ناناردهچ اردیلپ یوخنیا امتاو زرین نم
 و ماهتشک رهاظتم یصخش مدوخ .مدوب هتفای ود ناهک ان یلو مد رمشیم
 نیا ذا و درذگیم ملدردهک تست زا یغ مزاسیم یراج نابژرب هچنآ
 ] رم هتس وب هاگت اجیجنر و مدوب هدش سارهو تشحو راچد نتفایرد

 دادیم باذع

 رتشوخ نیا ذا یربخ هک اعقاو ؛یماجب وبوخ تلصو هچ»

 <.میدوب هدینشن

 مدش ری زگان و مدینش یتالمج نینچ ریظت رابدنچدن ادیم ادخ
 زا زوربم] فرطزا انمضو منک قیدصت |رهدنی وک نانعس بدا ءار زا
 نآ بات متسناوتیمن نوچ میان رکشت یو فطل رابظا و نلفنسح
 متسجیمیدود نایانشآ و ناکیامه رادیدا جیردتب مددآب ادمضو
 ناهنپترامع فارطا رازهثیب نایمردای هناخرد اردوخ رتشیب هچره و
 زاب و دننکادیپارم دندوبدصرتم هک یصاخشااب دروخررب ژاات متخاسیم
 .مشاب نامارودننک زاب ارتبحصرس شرسهو زوربمآ جاودزاهب مجار
 اب و مدشیم ناور كراپ زا رود یاهرازتشک یوسبسا اب هاگره
 اب هجاوم و دروخرب زا هک متن ادیممتفریم رهشب یراک ماجن |یارب
 ردقنیمه .تشادمهاوخت یرب زک نان ]اب تبحصوناگی اه و نایانشآ
 و دتفیب نمبرود زا نایانشآ اب ناکیامهزایکی مشچ هکد وب یفاک
 نینچ دد دن رگ تبحصب ارمو دنب اتشب یم یوسب یرفن دنچ هلصافالب
 اسب و منکكنرد یکدنا هکنآ زچ متشادن یاهراچچیه ؛نم یتاظحل
 مسکح نم .مزادرپ وگتفکپ نان ]اپ مستم ودونشخ ًارهاظ یاهفابت
 مدوشکیممهزایدنغبلب ارهرپچ دابجاب ؛مدوب هدرک ادیب ادیا شیب ته
 یراکایرو يمورودنانچبضا رتعالاحب متدوص تسوبلاحت امه ددیلو
 او هنافاتقم یاهتسریب مدوب ریزک ان دادیم جتد ارم و دشیم هدیشک
 ساب دوب میبلق لبم فالخ رب لماک هک یتدارح و روش اب نانآ هابیص
 ۳ یعناوم رددن رادراظتن | مدرم هک تسیئدارحو روش نآ مضرغ . مهد
 رو دیًاپم ناییپ ناشهقالعدرومساخشا زا یکی جاددزا زا تیحم هک
 یتسادودن درکبم لاّوس نمزایتفو .دننیپ ناشیطاخم تاکرحو نانخس
 ۱ م؛ تشک دنهاوخ زاب هناغب عقوم هچ دامادو سورع

  نبا ددزوربمآ منادینو متفکیم هلمج كي طقف همه خساپ رد نم
 «تساهتشونن یزیچ هداب

 " زرطهداب ددیناوارف یامتبعم ناکیامهد نای انشآ نایم دد ۹

 : یسدحووش مهسبسک ره ودشیم سورع عضو درسواسدنسد داتفد
 ۰ .و یراکلک ولکب, زورپمآ دن اموتساهویب ین زتدرع مدادعالطا هک بنات ومتفکیبنانآ یاهیواکچنک غخساپ دد یعقاومنینچدد د دی



 ودن هدوآابمدورف یرستقفاوم و لوبتناونمب نم نیبلط ام هاگن ۲
 ادنپ تن اوتیمل یرسهرشپب ن :] زا زوربمآ یا رب هک دن درگیم رظت داهظا

 ودر قفاوتیداب نانچنآ هک ی رمه دوشم

 رم وگ هلذب و اهیخو*و اههدتخ؛ نآ زادمب

 جلارس هک دوب هنکن نیا رظاخب

 «وکساپو مناخ .دوب هدشهثخادن |تف رکیمهدانک نان [ زا ودوب رازیب نانز

 ۱۰ شیشک رسه
 با وقوطدوب هدشرب زگ ان زوربمآ هرخالاب هک نیازاو

 تبسنارهک یلاپتت اها واهیتمرحبب مامت ماقتن |یتفک هک دومنیم یلاحشوخ

 درکیم دوب هدشسدقم سم سپ

 اهتیا ماعتو و | ماتو دشیم عورش اه

 زاردقن ] هک یدرمن

 انچ هطیلس و ساچدب نژنب

 نیاذا هتفگیمهدرک نم ور دمآبم شکنچب یتصرفره رد یو

 نیمدختسرگید داددهاوخ غد امش هناخو یگدنژردیتارییغت هچسپ

 دن و ربدشکب ناشلپماج رهو دننک راتفر دهاونب شلد روطرهدنن | ونیمن

 دوخب ین اماسورسامش هاخماجن ارس . دثدهاوخ برغ ردقچ هک مهاعنا و

 نامکیل و دنک یک دیسداجت  دوماب هک دوشیم ادیپ یکی و تف رک دهاوخ

 دوما هک تسلاس یاهلاس وا. دشاب یضاد تباب نیاز بک یس ملکتیمت

 هکنیا نودبدوخ لیمب اد هناخ

 هزادا دریگب روتسد یمناخ زا

 < تسا هدرک

 مناخ « یرغآ هتکن داپظااب

 . درکیمنایب اد یتیعقاو وکساپ

 تک یس عقونآ رد منکیمدوصت

 نمیل ودوب نمدحتم ونابیتشپ اهنت

 واژا نایم نآ رد مدوب فظاوم

 تسا وخیم هکر اب رهومنکن یرادف رط

 ژارب!نمب تبار شدوخیوردیه

 مدشیم شن ام دنک
 و هدرسنا یتلاحاب بمک ی س

 لددردنمدزن اضدومیلست اب هتغیمآ

 نیاب یمتاخرکا .ميوکب هچمن ادیمن هک امتا و پیلیفیافآ و تاکیمودرکیم

 شما دآ هفیقدكي رگی دام و درک دهاوخورورب ژار زیچ همه دیایب هناغ

 تشاد میها ون

 غاب و هناخ مضو تاربیفت یارب یاهژات روتسد تعاس رهو

 منکیم روصت . ددرگیمن یار الماک مناخ مه هاگچیهد دوشیم رداص

 یرتناوج دریپ اد منی اظو وم ریگب هراثک راک زا نیم هک دشاب هد شتنو

 رتهب دیاش . مک راذک ا و دشاب هتشاد ادمن اضاب ندزهلک و رس هلصوحهک

 رکشنم دیسونیم دوربمآ یافآب هک یاهمان روار غوضومنیا دشاب

 < دوش
 ددب شرسزا ارهن اقمحا و جوب داکنا نآ متفگسدابباوچ رد

 ز و ربمآ و نمیک دن ) هن اغنآ ردیودوج ونودب هک دشاب شاد رظن رد ودنک

یا هنابت اب ودشیمن یضارنمیاههتفگ زا وا یل ودشدهاوخ تعادا و لتخم
 

 «راب رددادیمتسد هک ی تصرف رهرد و دادیم همادا ,شراکب را زن وسوبع

 ربخ و درکتیم رطاخ هغدغد و ین] رکن داهظا دی ]شیپ هوب ناتیسآدمب هچن7

 نودب اذغفرص تاعاس یوهدیقب دادیم هدنی ] داوک ان یاهزورزا

 بورغ ات حبص زا ودشیم اجباج اهقاطا هیئاناو لپمدرک یم ربیغت كش

 تحا رتسا تصرف هظحل كل و تفاییم همادا لزنمیوراج و بآ ندرک بیت

 :۳۳هحفص,

 ,...دیآ وب د وب نکسهآدعب هچنآ زا دادیمتسد هک یفصرف ره رد بمکیس

۳ 1 ۳  
 ۳هنکسمودنادیمن یقاب لرتم نیمدختسونآ راکتهدخرتا كي یارب

 وگیفم 1
 ث هراچب یاپگس دوب

 درسف و دول 7 مغ ینحل اب هک
 »«نیل دا یارب و ۳ مه ز اما

 دد !دون هد رک مسریبلاج

 ب نآ رسرپ یاهنپک ان یبوچ

 ینلوتم دانک و شوک زا اد توپکنعیاهدات و رابغوورگ و دندوب لزنم

 رد ادرپ رظان و دندودژ ژ بل هکیئاح

 یاران و سوع یاهنایقو

 سونا يگتفرگ . ید
 د هک دوبن تکی ساهنتیل و

 دن درث یم یلاهرظن داهظا ابت رممهنآ رگید هکلب دومنیم یلاهینیب شیپ
 دشيمنم حب رفن و رطاخ

 روعش ومیف زدقن ] و دوب انشآ بوخ یلیخ نمقالغ اب هک لادنک زی ول ینح

 .تفکیم یل اه زیچ هاگبهاگ دن امن تکاس یبلطم نانچهراب رد هک تشاد

 شوهختسدجب ودتب مرطاخ بت رتنی دب

 دید رک ی صاخ یتحاران و با رطشا

 یشلاحاب زیلول زورکی الثم

 ردقچ یتسارد

 یاه یلبور ابتحیو .دع توخ

 درک دهاوخ ضوعا رهن اخب انک ناطا

 تفک خوش وداش

 ناشکت رهدشن ضوعاهیلیمورسب زا

 دناهداتفا تخید زا و تشکر ب
 تست زکر ه وت مراد نانیطانم

 زا , یا هتشادن هج وت عوضومنی دب

 یاهلک زارب اهقاطا مامت سب نیا

 هچ امناو دشدهاوخ كنعت

 یددامش هناخرد یبلاج تاریغت

 ماجن | رسیما ری ذپ ناطا ؛داددهاوخ

 دهاوخهدافتسا یا هتسب اعروطب نآ زا وو رک دهاوخ ادرپ یاهولج دوغ یاب

 روطن به یکتشق نادب اطاهک تسا دب ردقچ مد رکیم رکف هشینه نم دش

 یرب داصت و اپباتکاب ار قاطا نآ یلعامناغ انبطم دن ایب هدافتسا یب

 «درکدهاوخ نیئرت ددوآآیم ءاربپب ایلاتیا رددوع یالب وزا هک

 همادا تبحصب روطن امهدن اب تک اسیا هظحل هکنیا نودب زیک ول

 اجن ]ات دزپممد تفرکیتروصهن اخ ردهک یبلاج تاحالصا زا و دادیم

 ددقتیا ونک سی ادب !رت زیئ ولو متفک تنوشخاب و تفررسماهلصوح هک

 اهفرح نیا ندینش هلصوح رکید دروخ مهبملد . نزت فرحهراب نیارد

 < مدادن ار

 یزایخوهاب هتشینآ ی هاگناب و درکع طقار شتبعص ناپک ان یو

 هتیدوسح دنکن و تفگ هاکنآ و تسب رکت مت روصب یا هظحل تنطیعو

 < تشیاژا ریغ وکب اد شتسار , دشاب هدش

 4 وگن فرخ زمو متفگش باوج رد

 ۰ «باتاند



 سح داژ

 یاهداعلا
 یهاگ هکر ۶

 دب امد

 وجم .تایح

 وا هرجنحزا «ک یئا

 منادبن ۰ دی ایم ندریب

 مدوبدلب تن رکا منک نایب دوطچ
 رت كنشق یقیس وز ا ۰ منشونیم دباش

 یقیسومالصا هن ؛ تسارت ریذپلدو
 ؛ میاهدبنش یلیخ اد یقیسوم تست
 تبدبا ءاروزا هک تسا یبادصکی

 دسرریم شوگب یدباتایح ءارو زا

 ارادصنیا

 لدب میقتسمو دهدیمشزاون ارشوک
 < ....دیتشتیم

 «باتفآ رد ین اکموتفیفحدد

 - بیازیلایلایز یهجد نیرتبلاع

 سکعلم دوخ ریواصت دد ادرولبت

 دیسدهایس یرادربلیف درب هتخاس
 هزباجنمش رد هک یصوصخم كبساب

 : ووبر زین ار یرادربملیف نیرتپ
 هدش باختتا یایادز اب هاریه
 سانتم یاپنالپ «سنویتساجدوج»
 میالم كيزوم یطم رب ویداکشبا

 دوجوب یملیف رشوم ی
 نینچمهو دولیت تب ازیلاهک دددآ

 دنتسه هک روطنآارتفبلک یسگتو
 سو ی

 > - رولبت تربار

۳ 
 یرمگتنوم اب

 اب ۵

 ۱۹۰۱ «باتف آرد

 ع « یدوباد » تفیلک

 یداب نیرخآو
 ا ۱۹۵۵ ۰

 كاراب۱ ۵٩

 تبازیلاملیفنب رخ آ هداب رد ,نسدوه

 هک تفگ دیاب «یتناک یرتتیر د

 ناوج دنمرنه «تفیلک یرمکتن ومو

 لوطرد
 دادعت هک تسا هدرک یزاب ملبف دنچ

 تسد ود ناتشکنا هرامش زا اهنآ

 یهمایفندوب دودعم دنکبمن زواجت
 هک تسا هدوب رظن هطقن نیا زا وا

 ؛ دوخیمامنیس یاهتیلامف

 ساوسد و تقد تفیلک یرمگتنو

 ناتساد باغتنا دروم رد یصاخ
 یزاب ژا دعب هکیروطب دراد ملبف

 تلعب تیدبا ات اجنیا ذا ملبف رد

 یاهوپ رانس ندشن مقاودنسب دروم
 وابهک یئاهلد ددتک رش زا اپیلیف

 درتیمیراددوخ دشیم داهنشیپ
 هرانک لاس هس زا سپ نونکا

 -یرتنی دوملیف دد امنیس ذا یریگ
 تسا یژابمه تبازیلا اب «یتناک
 نبا دد تفیلک یرکتنوم تکرش
 ردهک تسا ینیمضت تقیقحرد ملیف

 لمعب ملیفنیا ندوب زیامتم ددوم
 نیا دیاش مولمء اجک زا تساهدمآ

 دوخ نیرید تنس یرمگ وم داپ
 و تبازیلا رطاخب طقفو هتکشار
 ماشات یتح یلوقب هکدا یلایز
 ناوپد کی ۲ و

 |[ 7 حل حصیری
 مدنبآ همان رب هدشب آ همان رب

 لاتسیرک امنیس سارث رو

 سس
 لئز رام و و رد رطعه له

 ۱0۷۳۳0 5 اکاا5

 ۱0۱۲۱۲ ۱ز۵الالاا
۱ ۱۱0۸ 

 ۷هاد هوا

 ۷۵۲۵ هووااو

۱ 2۵۵0۵,, ,۷۱۱۵۵۵ 

۰ ۲۱۱۵۱ 6۷6۲ 

 انواااطو ۵۳۱۱۵۵ ۵

 هود ها ه یاحاع ۱

6010۲ «۲ ۱ 

۴ ۱ 
۳/۵ 

 1 ات نا مد ۱
 ی

 1 1 یر هان



 تا
 تست تم سس تاسف تا تست تا حسک ساطآ تست سلطان

۱ 

۱ 

 «دوکی زتیمچ یاهسکعنب رترب زا یکی دن اهدید ار <تحب شیامن لثم یلقشجیهو ملیف هک یناکدنن اوخ یاضاقتب هتفه نیا

 ۲ ! دن رادشوغلد سکع نبااپ شنارادف راعمب را ودیءاو « میدوف پاچ هدیسر نامتسدب یلاوه تب طسوت هکار




